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СВІТ 

 

На антиурядові протести у Чехії вийшли 

тисячі людей 

Тисячі жителів Чехії вийшли у понеділок на 
вулиці Праги, виступаючи проти прем'єр-
міністра країни Андрія Бабіша, якого 
звинувачують у корупції, а також 
новопризначеного міністра юстиції Марії 
Бенесової.

 

Помпео про зустріч із Лавровим: “Це була 

гарна розмова” 

Держсекретар США вважає, що його 
переговори з главою МЗС Росії у 
фінському місті Рованіємі можуть стати 
початком для досягнення згоди в питаннях, 
які мають спільний інтерес.
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Мінфін США відмовився надати Конгресу 

податкові звіти Трампа 

Міністр фінансів США Стівен Мнучин 
відхилив прохання демократів у Конгресі 
надати фінансовому комітету Палати 
представників податкові декларації 
Дональда Трампа за останні шість років.

 

Генпрокурора США можуть офіційно 

звинуватити у неповазі до Конгресу 

Демократи в Юридичному комітеті Палати 
представників у понеділок здійснили 
перший крок до офіційного звинувачення 
генпрокурора Вільяма Барра в неповазі до 
Конгресу…

 

США занепокоєні агресивною поведінкою 

Росії в Арктиці - Помпео 

Претензії Росії на міжнародні води в 
Північному Льодовитому океані викликають 
серйозне занепокоєння.

 

Пендаровські розповів про перші кроки на 

посаді президента Північної Македонії 

Новий президент Республіки Північна 
Македонія Стево Пендаровські заявив, що 
першими його кроками на посаді глави 
держави стане підписання закону про 
соціальний захист і вирішення питання про 
статус Спеціальної державної прокуратури.

УКРАЇНА І СВІТ 
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У Держдепі назвали "плановою" ротацію 

посла Йованович 

Посол США в Україні Марія Йованович 
справді завершує свою трирічну каденцію в 
Києві, як було заплановано раніше, і дата її 
від'їзду узгоджується з передачею 
президентської влади в Україні.

 

РФ має залишатись у Раді Європи, аби 

виконувати її рішення - Кулеба 

Залишаючись у Раді Європи, Росія 
повинна виконувати рішення цієї 
організації, ухвалені у відповідь на 
російську агресію проти України.

 

Україна вітає принца Гаррі та герцогиню 

Меган з народженням дитини 

Посольство України у Великобританії 
привітало принца Гаррі і Меган Маркл, які 
отримали після весілля титули герцогині і 
герцога Сассекських, з народженням сина.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Дипломатична дуель Німеччини й США 

довкола Nord Stream 2 

Перед візитом держсекретаря США Майка 
Помпео до Берліна розгорілися газові 
пристрасті

СУСПІЛЬСТВО 
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7 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1945 році, був підписаний Акт 
воєнної капітуляції Німеччини.

 

На Донбасі окупанти двічі обстріляли з 

мінометів Троїцьке 

Збройні формування Російської Федерації 
за минулу добу 12 разів порушили режим 
припинення вогню. Втрат серед 
військовослужбовців Об'єднаних сил 
немає.

 

В ООН ушанували пам’ять загиблих 

миротворців 

Генеральний секретар ООН Антоніу 
Гутерреш ушанував пам’ять працівників 
ООН, які загинули під час виконання 
службових обов’язків у 2018-му - на 
початку 2019 року.

 

Український 3D-стартап зібрав $430 тисяч 

на Kickstarter 

На сайті Kickstarter, який займається 
просуванням стартапів, український проект 
Time 4 Machine згуртував уже майже 2800 
симпатиків та набрав понад $430 тисяч.

 

Ніагарський водоспад “відзначив” 

поповнення королівської родини Британії 

Ніагарський водоспад протягом години 
підсвічувався синім кольором з нагоди 
народження сина в принца Гаррі та Меган 
Маркл.
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Вимирання загрожує мільйону видів тварин 

і рослин на Землі — ООН 

Стан природи зараз є найгіршим за всю 
історію людства, вимирання загрожує 
майже мільйону видів рослин і тварин із 
близько восьми мільйонів видів, що 
існують на Землі.

 

На Україну суне циклон Ксеркс зі зливами 

та мокрим снігом 

У вівторок в Україні пройдуть дощі, 
подекуди грози, у західних, північних та 
центральних областях значні дощі, 
температура вдень 7-12° тепла; на решті 
території вдень 15-20° тепла.

 

7 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Радовниця; прогресуємо в 
комунікації та агрономії: христосуємося з 
покійниками, і сіємо на твердому

 

Природа гине з безпрецедентною швидкістю 

- ООН 

Міжурядова науково-політична платформа 
з біорізноманіття та екосистем, заснована 
під егідою ООН, опублікувала доповідь, у 
якій йдеться про безпрецедентний занепад 
природи внаслідок людської діяльності та 
змін клімату.

СПОРТ 
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АПЛ: «Ман Сіті» з Зінченком у складі 

переміг «Лестер» 

Команда Хосепа Гвардіоли за тур до 
фінішу повернулась на перше місце.

 

П’ятов розпочав індивідуальні тренування 

після пошкодження в грі з “Динамо” 

Футболісти донецького клубу “Шахтар” 
розпочали підготовку до матчу 28-го туру 
УПЛ проти “Олександрії”, воротар Андрій 
П'ятов працює за індивідуальною 
програмою.
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