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СВІТ 

 

США направляють авіаносне угруповання 

для протидії Ірану 

Вашингтон направляє авіаносне ударне 
угруповання на чолі з авіаносцем "Авраам 
Лінкольн" і тактичну групу 
бомбардувальників в регіон Центрального 
командування ЗС США.

 

Помпео: Росія разом з іншими має забратися 

з Венесуели 

Державний секретар США Майкл Помпео 
заявляє, що Росія має згорнути свою 
присутність у Венесуелі, і ця позиція 
Вашингтона не зміниться.
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Сили Асада продовжують обстріл Ідлібу, 

загинули вісім мирних жителів 

Жертвами обстрілів зони деескалації на 
північному заході Сирії за минулу добу 
стали вісім мирних жителів, у тому числі 
три дитини.

 

Потрібен єдиний проект для виведення 

військ РФ з Придністров'я - міністр оборони 

Молдови 

Міністр оборони Молдови Еуджен Стурза 
вважає, що повне виведення російських 
військ із Придністров'я можливе лише за 
умови послідовної державної політики.

 

Трамп не хоче, аби Мюллер свідчив перед 

Конгресом у "російській" справі 

Дональд Трамп виступив категорично 
проти того, щоб спецпрокурор Роберт 
Мюллер давав свідчення Конгресу 
стосовно справи про втручання Росії у 
вибори президента США.

 

США піднімуть мита на китайські товари 

до 25% 

США до кінця тижня піднімуть з 10% до 
25% тарифи на імпортовану з Китаю 
продукцію на загальну суму $200 млрд.

 

Пучдемону дали шанс обратися до 

Європарламенту 

Верховний суд Іспанії ухвалив, що екс-
президент Женералітету Каталонії Карлес 
Пучдемон може брати участь у виборах до 
Європарламенту від Іспанії, але це 
залежатиме від рішення місцевого суду.
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На виборах у Північній Македонії лідирує 

кандидат від коаліції 

За попередніми підсумками другого туру 
президентських виборів у Північній 
Македонії лідирує представник урядової 
коаліції Стево Пендаровський.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна засуджує ракетні обстріли Ізраїлю 

Україна рішуче засуджує масовані ракетні 
обстріли, яких зазнали населені пункти 
півдня Ізраїлю із Сектора Газа впродовж 
останніх днів.

 

Україна вшанувала пам я̓ть жертв 

концтабору "Маутгаузен" 

Представники посольства та діаспори 
України в Австрії взяли участь в урочистій 
церемонії, присвяченій 74-річниці 
визволення в’язнів концентраційного 
табору "Маутгаузен".

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Вольєри в Карпатах 

"Точка на карті" розкаже, де зробити фото 
з оленями, селфі біля павича і 
випробувати босоногий маршрут
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Візьми участь в опитуванні і отримай… 

крадіжку грошей 

У мережі з’явився новий злочинний спосіб 
видурювання персональних даних клієнтів 
Приватбанку - шахрайство методом 
призового опитування

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні вперше відзначається 
День піхоти.

 

Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, 

двічі - із 120 мм мінометів 

5 травня збройні формування Російської 
Федерації 11 разів порушили режим 
припинення вогню. Втрат серед 
військовослужбовців Об'єднаних сил 
немає.

 

У Шереметьєво загинула 41 особа 

Кількість загиблих у результаті катастрофи 
літака Sukhoi Superjet 100 в московському 
аеропорту "Шереметьєво" зросла до 41 
особи.
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В Індії кількість загиблих від циклону 

“Фані” зросла до 33 

Кількість загиблих внаслідок руйнівного 
циклону «Фані» в Індії збільшилася до 33 
осіб

 

"Злодія в законі" Батира Бухарського 

екстрадують до Іспанії - Аброськін 

Він довгий час розшукувався 
правоохоронними органами цієї країни за 
участь у злочинному угрупованні та 
відмиванні грошей.

 

Окрім дощів, в Україну йде похолодання 

В Україні сьогодні до 19° тепла, проте 
майже всюди дощитиме

 

6 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Юрія-Змієборця; хто їде на 
червоному коні, хто качається по холодній 
росі та де взяти фанфари

СПОРТ 
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Катерина Козлова успішно подолала перше 

коло турніру WTA у Мадриді 

Українська тенісистка Катерина Козлова є 
поки що єдиною з українок, хто пройшов 
бар'єр першого кола турніру серії WTA 
Premier Mandatory в Мадриді із призовим 
фондом 7 млн 021 тис 128 євро.

 

АПЛ: "Арсенал" втратив шанси увійти до 

ТОП-4, "Челсі" - вже у Лізі чемпіонів 

«Каноніри» з Лондона не зуміли перемогти 
«Брайтон».
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