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СВІТ 

 

Офіційний Каракас закликає Держдеп 

захистити посольство у Вашингтоні 

Міністр закордонних справ Венесуели 
Хорхе Арреаса закликав Держдеп США 
захистити посольство країни у 
Вашингтоні, біля якого сталися зіткнення 
між противниками і прихильниками 
президента Ніколаса Мадуро. 

 

Демократи звинувачують генпрокурора 

США у брехні Конгресу 

Спікер Палати представників демократка 
Ненсі Пелосі заявила, що генпрокурор 
США Вільям Барр вчинив злочин, 
збрехавши на слуханнях у Конгресі.
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Трамп висунув кандидата на посаду 

постпреда США при ООН 

Президент США Дональд Трамп оголосив 
про свій намір призначити Келлі Крафт, яка 
зараз служить послом у Канаді, постійним 
представником Сполучених Штатів при 
ООН.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

"Паспортизацією" Росія хоче вбити клин 

між владою України та людьми – США в 

ОБСЄ 

Рішення Кремля про спрощення процедури 
видачі російських паспортів жителям 
ОРДЛО має на меті вбити клин між 
громадянами та урядом України...

 

Штати прокоментували закони РФ про 

покарання за "фейки" та "неповагу до 

влади" 

США занепокоєні ухваленням Росією 
обмежувальних законів про ЗМІ, що 
передбачають кримінальну 
відповідальність за "фейкові новини" та 
"неповагу до влади".

 

Росія перешкоджає розв'язанню конфлікту 

на Донбасі - глава МЗС Естонії 

Рішення президента РФ Володимира 
Путіна про надання людям, які проживають 
на тимчасово окупованих територіях на 
Донбасі, можливості подати заяву про 
надання російського громадянства…
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Кремль почав «артпідготовку» до 

переговорів щодо транзиту газу через 

Україну - Коболєв 

Слова президента РФ Володимира Путіна 
про залежність України від російського газу 
є початком переговорів про нову угоду 
щодо транзиту газу через Україну.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Вибори до Європарламенту: протестний 

електорат та «політичні тварини» 

До яких висновків спонукав європейців 
Brexit?

 

Як українські школярі «взяли» 5 медалей на 

міжнародній конференції 

Пристрій для незрячих, детектор вібрацій, 
малодосліджені гриби – усе це винаходи і 
дослідження нашої молоді. Бери – і 
впроваджуй

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всесвітній день свободи преси.
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На Донбасі окупанти 15 разів порушили 

"тишу", троє бійців поранені 

Збройні формування Росії за минулу добу 
15 разів порушили режим припинення 
вогню, з них чотири рази – із 
застосуванням заборонених Мінськими 
угодами 120 і 82 мм мінометів.

 

Політв’язень Панов вже тисячу днів 

перебуває у російському полоні 

Засуджений в окупованому Криму за 
звинуваченням у підготовці диверсій на 
півострові українець Євген Панов вже 
тисячу днів перебуває в ув’язненні.

 

Коломойський заявив, що на Донбасі триває 

"громадянський конфлікт" 

Український олігарх Ігор Коломойський 
заявив, що на Донбасі відбувається 
громадянський конфлікт

 

У Нью-Йорку відкрився найбільший у 

США ярмарок технологій 

У четвер, 2 травня, у конференц-центрі 
Jacob K.Javits Center у Нью-Йорку 
проходить New York Tech Day 2019, 
найбільший у США ярмарок іновацій, 
стартапів та нових технологій.

 

Половина всієї води Землі «прилетіла» з 

космосу — учені 

Вчені Університету Аризони провели 
дослідження, яке говорить на користь 
теорії про те, що значна частина води на 
Землі «прилетіла» з космосу.
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Синоптики обіцяють ще п’ять "мокрих" 

днів, але потеплішає до +24° 

У п'ятницю, 3 травня, в Україні дощитиме, 
крім південних, Харківської та 
Дніпропетровської областей. Температура 
дещо підвищиться.

 

3 травня: народний календар і астровісник 

Нині ікони Божої Матері «Живоносне 
Джерело»; кому буде тепло наприкінці 
травня і готуємось до розширення меж 
можливого

СПОРТ 

 

Ліга Європи: «Арсенал» переміг 

«Валенсію», нічия в матчі «Айнтрахт» - 

«Челсі» 

«Каноніри» з Лондона забили три м’ячі у 
ворота «Валенсії".

 

Зінченко узгодив новий контракт з «Ман 

Сіті» - ЗМІ 

Півзахисник збірної України провів 
блискучий клубний сезон на позиції лівого 
оборонця.
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Відбулось засідання УЄФА у справі 

Мораеса, рішення винесуть завтра 

Федерації Португалії та Люксембургу не 
приховують, що їх консультують фахівці з 
України.
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