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СВІТ 

 

У Венесуелі - нова хвиля протистояння 

режиму Мадуро 

У Венесуелі пройшла нова хвиля протестів 
опозиції з метою усунення від влади 
президента Ніколаса Мадуро.

 

Трамп готовий віддати наказ про військове 

втручання у Венесуелу - Помпео 

Держсекретар США Майк Помпео заявив, 
що адміністрація президента Дональда 
Трампа готова почати воєнні дії, щоб 
зупинити кризу в Венесуелі.
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Барр відмовився свідчити у Палаті 

представників щодо доповіді Мюллера - 

ЗМІ 

Вільям Барр відмовився брати участь у 
призначених на четвер слуханнях Палати 
представників Конгресу щодо доповіді 
спецпрокурора Мюллера про втручання 
Росії в американські вибори.

 

Учасники Варшавського саміту підписали 

декларацію за рівність у ЄС 

Лідери 12 країн, які за останні 15 років 
приєдналися до ЄС, на саміті Together for 
Europe – High Level Summit у Варшаві 
ухвалили спільну декларацію.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС України вимагає від Росії негайно 

припинити "паспортну агресію" 

МЗС України рішуче засуджує рішення 
Кремля про спрощений порядок надання 
російського громадянства громадянам 
України.

 

Нуланд запропонувала для Росії стратегію 

"батога й пряника" 

Тиск на Росію через її збройну агресію в 
Україні, Грузії, Сирії, а також втручання у 
процеси демократії по всьому світу, 
зокрема у США, має бути значно 
посилений.
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Помпео обговорить українське питання з 

Меркель 7 травня 

5-9 травня державний секретар США Майк 
Помпео вирушає до Європи. У перебігу 
візиту він проведе зустріч із керівництвом 
ФРН для обговорення в тому числі ситуації 
в Україні.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Три події тижня. Паспортизація від Путіна, 

ініціативи Макрона та повернення Байдена 

Президент Росії вирішив перейти у наступ 
(дипломатичний) у відносинах з Україною. 
Джо Байден оголосив про наміри 
балотуватися у президенти США в 2020 
році

 

Путін обов'язково спробує маніпулювати 

Зеленським – американський експерт 

Росія на чолі з президентом Володимиром 
Путіним продовжить агресію проти України 
й обов'язково спробує маніпулювати 
новообраним президентом Володимиром 
Зеленським, щоб повернути свій вплив на 
Україну.

 

Експерт із санкцій розповів, як ефективно 

натиснути на Росію 

Нові санкції США та ЄС мають охопити 
оточення Путіна, підставні бізнесові 
структури, але при цьому в енергетичному 
секторі слід діяти дуже обережно.

СУСПІЛЬСТВО 
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2 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні виповнюються п'яті роковини 
трагічних подій в Одесі, коли під час 
масових заворушень загинуло до півсотні 
людей.

 

Донбас: 18 ворожих обстрілів за добу, двоє 

військових поранені 

Збройні формування Російської Федерації 
1 травня 18 разів порушили режим 
припинення вогню.

 

Підсумки Першотравня в Парижі: поранені 

38 осіб 

У столиці Франції в результаті масових 
заворушень, якими супроводжувалися 
першотравневі демонстрації, поранені 38 
осіб.

 

У Стамбулі затримали 127 учасників 

першотравневих демонстрацій 

У Стамбулі поліція затримала 127 
учасників демонстрації з нагоди 
міжнародного Дня праці.

 

У Монголії спалах бубонної чуми: двоє 

померлих 

У регіоні Баян-Улгий на заході країни 
зафіксовано два випадки смерті від 
бубонної чуми.
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Путін підписав закон про ізоляцію Рунету - 

ЗМІ 

Президент РФ Володимир Путін підписав 
закон про ізоляцію російського сегменту 
інтернету.

 

Обама з дружиною знімуть серіал про 

Трампа 

Барак і Мішель Обама стануть 
продюсерами серіалу про початковий 
період президентства Дональда Трампа.

 

Супрун про соцмережі: Іноді важливо та 

корисно бути поза зоною досяжності 

Спілкування в реальному житті, підтримка 
та відчуття близькості офлайн, мають 
значно більше переваг, аніж віртуальна 
взаємодія.

 

Король Таїланду одружився з генералом 

власної охорони 

Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн 
оголосив в середу, що одружився з 
генералом охорони Сутіді Вачіралонгкорн 
та представив її публіці як королеву Сутіду.
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Індійські військові заявляють, що знайшли 

сліди єті у Гімалаях 

Альпіністська експедиційна група армії Індії 
виявила в Гімалайських горах (неподалік 
непальсько-китайського кордону) сліди, які 
можуть належати міфічній "сніговій людині" 
(єті).

 

2 травня: народний календар і астровісник 

Кого б`ють, а кого чуть, шо почесати, а що 
ліпше не чіпати, та шукаємо вихід там, де 
вхід

СПОРТ 

 

«Барселона» виграла у «Ліверпуля» перший 

півфінальний матч ЛЧ 

У переможців відзначились Луїс Суарес і 
двічі Мессі.

 

Збірна України з гандболу оголосила склад 

на вирішальні матчі відбору Євро-2020 

До національної збірної викликали усіх 
найсильніших.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2691994-indijski-vijskovi-zaavlaut-so-znajsli-slidi-eti-u-gimalaah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2691994-indijski-vijskovi-zaavlaut-so-znajsli-slidi-eti-u-gimalaah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2691994-indijski-vijskovi-zaavlaut-so-znajsli-slidi-eti-u-gimalaah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2689799-2-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2689799-2-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2692026-barselona-vigrala-u-liverpula-persij-pivfinalnij-matc-lc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2692026-barselona-vigrala-u-liverpula-persij-pivfinalnij-matc-lc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2692026-barselona-vigrala-u-liverpula-persij-pivfinalnij-matc-lc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2692016-zbirna-ukraini-z-gandbolu-ogolosila-sklad-na-virisalni-matci-vidboru-evro2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2692016-zbirna-ukraini-z-gandbolu-ogolosila-sklad-na-virisalni-matci-vidboru-evro2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2692016-zbirna-ukraini-z-gandbolu-ogolosila-sklad-na-virisalni-matci-vidboru-evro2020.html


 

Паулу Фонсека влітку може очолити 

«Мілан» 

Головний тренер «Шахтаря» серед 
кандидатів на заміну Дженнаро Гаттузо.
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