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Топ новини
Доба в АТО:
поранених

57

обстрілів,

п'ятеро

Минулої доби проросійські бандформування 57 разів
відкривав вогонь по підрозділах сил АТО, все частіше
використовуючи важке артилерійське озброєння.

До приїзду Путіна у Франції готують пікети
на підтримку Сущенка
Марк Фейгін, адвокат незаконно затриманого в Росії
кореспондента Укрінформу Романа Сущенка повідомив,
що до зустрічі президентів Франції та Росії у Версалі...

Трамп і лідери ЄС домовились працювати
разом
Президент США Дональд Трамп, президент Європейської
Ради Дональд Туск і глава Європейської комісії Жан-Клод
Юнкер домовились посилити взаємодію в боротьбі...
http://archive.sendpulse.com/8d618b0b/?_ga=2.94667164.1888468838.1495794056-1172177291.1495449744
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Президент Болгарії нагадав Путіну, де
батьківщина слов'янської цивілізації
Якщо ми хочемо, щоб слов'янські народи об'єдналися, то
це стане можливим лише за умови шанобливого
ставлення до історії. Так президент Болгарії Румен Радев..

Сьогодні в Італії розпочинається саміт G7
Саміт країн Великої сімки пройде у сицилійському місті
Таорміна 26 та 27 травня. Як очікується, на саміт G7
прибудуть близько 20 делегацій.

Світ

На
саміті
НАТО
Трамп
влаштував
партнерам публічну прочуханку – німецькі
ЗМІ
Відкриття нової штаб-квартири НАТО планувалося як
урочистий захід, але президент США, який уперше
зустрівся з усіма главами держав в Брюсселі, влаштував їм

Трамп
поділився
«сподіваннями на мир»

з

Макроном

Президенти США і Франції під час першої особистої
зустрічі в Брюсселі зосередились, зокрема, на темі внесків
у обороноздатність НАТО, боротьби з тероризмом...

Тіллерсон терміново вилітає до Британії
Глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон,
який наразі перебуває разом з президентом Трампом у
закордонному турне, здійснить позаплановий візит...

Манчестерський терорист близько року
готувався до атаки
Ймовірний виконавець теракту в Манчестері Салман
Абеді почав підготовку до нападу мінімум за рік. Про це
повідомляє DW.

Сенат
Нідерландів
30
травня
має
підтримати Угоду про асоціацію України з
ЄС – Рютте

http://archive.sendpulse.com/8d618b0b/?_ga=2.94667164.1888468838.1495794056-1172177291.1495449744

2/6

26.05.2017

Єдина країна - Україна і світ - 26.05.2017

ЄС – Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прогнозує, що 30
травня сенат (верхня палата парламенту) підтримує
Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, після чого уряд...

Зять
Трампа
став
розслідування по Росії – WP

фігурантом

Чоловік Іванки Трамп, зять нинішнього президента США
Джаред Кушнер став об'єктом уваги американських слідчих
органів через його зустрічі з...

Суд США продовжив
"міграційний" указ Трампа

заборону

на

Федеральний апеляційний суд США залишив чинною
постанову, яка блокує указ президента Трампа на
заборону в'їзду в країну громадян шести країн...

Керівництво ЄС обговорило з Ердоганом
майбутнє двосторонніх відносин
Керівники структур ЄС провели зустрічі з президентом
Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом з питання
майбутніх відносин між ЄС і Анкарою.

Влада Єгипту звинуватила 21 інфоресурс
у "підтримці тероризму" і заблокувала
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прогнозує, що 30
травня сенат (верхня палата парламенту) підтримує
Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, після чого уряд...

Україна

Нова українська РСЗВ "Верба" заявить
про себе за два-три місяці
Нова українська реактивна система залпового вогню
"Верба" заявить про себе вже в найближчі місяці. Так
сказав журналістам під час прес-туру на полігоні...

Луценко: справу Гонгадзе не завершено, є
нові докази
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі
про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе з’явилися
важливі докази. Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1.
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важливі докази. Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1.

У Макрона отримали листа Сущенка адвокат
Адвокат незаконно затриманого в Росії кореспондента
Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що
лист його підзахисного Еммануелю Макрону доставлено...

Порошенко розказав прем'єру Баварії про
нові спроби РФ підірвати Мінські угоди
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
прем'єр-міністром Вільної Держави Баварія Хорстом
Зеєхофером, який перебуває в Україні з візитом...

НАТО нарощує співробітництво з Україною
– Столтенберг
Північноатлантичний
альянс
продовжує
зміцнення
партнерства
з
Україною,
надаючи
практичну
допомогу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО...

В Україну зайшов ще один міжнародний
газовий трейдер
Міжнародний трейдер DufEnergy (Швейцарія) заснував в
Україні "дочку" для торгівлі природним газом та іншими
енергоресурсами DufEnergy Ukraine (Київ).

Точка зору

Чому волонтери, насправді, виявилися
людьми майбутнього
Доки
одні
звично
дерибанять
бюджети,
інші
відмовляються від пільг - бо не час. Чия візьме? Волонтер
– хто він? Громадянин? Учасник? Турист?

Масові арешти екс-податківців
прецедент. І це головне

–

це

В Україні йде перша подібного масштабу операція. Це –
новий фактор, який матиме для країни далекосяжні
наслідки. Уже більше доби країна обговорює вчорашню...
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наслідки. Уже більше доби країна обговорює вчорашню...

А їй би рік помовчати. Савченко і «чорти
лисі»
25 травня 2016 року Надія Савченко повернулася в
Україну, 27 травня дала прес-конференцію. Ви тільки не
смійтеся, але я знову про Надію Савченко.

Суспільство

26 травня. Пам’ятні дати
Цього дня 2014 року розпочались бої між українськими
військовими
та
російськими
терористичними
угрупованнями за міжнародний Донецький аеропорт...

80-річчя ДонНУ відзначать на державному
рівні
Уряд затвердив план заходів з підготовки та відзначення
80-річчя
заснування
Донецького
національного
університету імені Василя Стуса.

Більшість американців вважають Росію
ворогом, при цьому впевнені, що Трамп
думає навпаки
Переважна
більшість
американських
громадян
сприймають Росію як ворога для Сполучених Штатів, але
ще більше виборців вважають, що президент США...

26
травня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Ликери-гречкосійки; кому гречка, кому мак, а
комусь усе не так. Як можна здогадатися, на Ликери
висівали гречку – останню культуру серед ярих зернових.
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