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8 травня. Пам’ятні дати 

8 та 9 травня в Україні, так само як у світі, 
відзначаються Дні пам’яті та примирення, 
присвячені пам’яті жертв Другої світової 
війни.

СВІТ 

 

США зняли санкції з головного розвідника 

Венесуели, який перейшов до Гуайдо 

Міністерство фінансів США вивело з-під 
санкцій екс-директора національної служби 
розвідки Венесуели Мануеля Крістофера 
Фігеру, який перейшов на бік Хуана Гуайдо.
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Помпео неочікувано прибув до Іраку 

Державний секретар США Майк Помпео, 
який цього тижня вирушив у європейське 
турне, неочікувано завітав до Іраку.

 

Юнкера обурило, що польські ЗМІ 

порівняли Туска із Гітлером і Сталіним 

Президент Європейської комісії Жан-Клод 
Юнкер у вівторок назвав «зовсім 
неприпустимим» порівнювати голову 
Європейської Ради Дональда Туска з 
Йосипом Сталіним та Адольфом Гітлером, 
що зробили польські ЗМІ.

 

У Грузії немає альтернативи Євросоюзу - 

Зурабішвілі 

Євроінтеграція є єдиним курсом для Грузії, 
якому немає альтернативи, переконана 
президент країни Саломе Зурабішвілі.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Порошенко ввів рішення РНБО про 

зміцнення обороноздатності України  

Президент України підписав указ, яким увів 
в дію рішення РНБО від 7 травня 2019 року 
“Про заходи щодо зміцнення 
обороноздатності держави”. 
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Українські дипломати в ООН нагадали: 

Сущенко в неволі вже 950 днів 

Постійне представництво України при ООН 
привітало звільнення двох репортерів 
Reuters після 500 днів ув’язнення у М’янмі, 
і водночас нагадало, що український 
журналіст Роман Сущенко перебуває в 
неволі в Росії вже 950 днів.

 

Помпео у Фінляндії говорив про Арктику, 

НАТО та Україну  

Російська агресія в Україні, втручання 
Москви в ситуацію у Венесуелі та 
необхідність гуртування НАТО на тлі 
викликів з боку РФ стали головними 
темами спілкування глав 
зовнішньополітичних відомств США й 
Фінляндії.

 

Трюдо і Туск обговорили шляхи 

українських реформ 

Президент Європейської ради Дональд 
Туск та прем’єр-міністр Канади Джастін 
Трюдо обговорили майбутню конференцію 
із питань реформ в Україні.

 

Канада продовжить співпрацю з Україною - 

Фріланд 

Канада має намір і надалі сприяти Україні у 
втіленні реформ та захисті суверенітету.
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Кислиця вважає, що миротворчі місії ООН 

потрібно реформувати 

Україна підтримує реформування 
миротворчості ООН, яке має відповідати 
викликам сучасного непередбачуваного 
світу, і закликає дати чесну оцінку…

 

Україну обрали до двох комісій ООН 

У вівторок, 7 травня, Україна увійшла до 
складу двох структур ООН - Комісії з 
народонаселення та розвитку і Комісії з 
наркотичних засобів.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

У травні в Україні зміниться не тільки 

Президент, а й посол США. Вже десятий 

Марі Йованович завершує роботу в нашій 
країні, чого чекати від її наступника 
особливо залежить від того, хто ним буде

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Ескалація на Донбасі: за добу - 25 обстрілів, 

один військовий загинув, троє поранені 

7 травня збройні формування РФ 25 разів 
порушили режим припинення вогню. 
Внаслідок обстрілів один 
військовослужбовець Об'єднаних сил 
загинув, троє отримали поранення.
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Жертвою стрілянини в школі біля Денвера 

став 18-річний учень 

Внаслідок стрілянини, яка сталася в 
середній школі поблизу Денвера в США, 
від поранень помер 18-річний учень, ще 
восьмеро перебувають у лікарнях.

 

За тиждень із Сирії втекли понад 150 тисяч 

осіб - дані ООН 

Протягом тижня з сирійських провінцій 
Ідліб і Алеппо втекли понад 150 000 осіб.

 

Норвезька колега Супрун радить не 

обмежувати себе ні в чому 

Люди можуть їсти, курити та вживати 
алкоголь скільки заманеться, впевнена 
новопризначена міністр охорони здоров’я 
Норвегії Сильві Лістхауг.

 

Мільйони жителів ФРН погано володіють 

німецькою 

Понад 6 мільйонів повнолітніх жителів 
ФРН, половина з яких – етнічні німці, не 
володіють німецькою мовою в достатньому 
обсязі, щоб писати та читати без помилок.
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"Погодні гойдалки" в Україні: від 

заморозків на заході до +26° на сході 

В Україні 8 травня 6-17° тепла, у західних 
областях заморозки на поверхні ґрунту, а в 
Карпатах - і в повітрі.

 

8 травня: народний календар і астровісник 

Кому на Марка буде парко, навіщо мати 
ключі від неба і де шерсть стрижуть, там і 
шкуру деруть 

СПОРТ 

 

Ліга чемпіонів: «Ліверпуль» розгромив 

«Барселону» і вийшов у фінал 

Велика сенсація на «Енфілд Роуд»!

 

Бій Усик – Такам скасували через травму 

українця 

Український боксер травмував біцепс.
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Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться у 

Великобританії – ЗМІ 

Орієнтовна дата – серпень-вересень.

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2695651-bij-lomacenko-kempbell-vidbudetsa-u-velikobritanii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2695651-bij-lomacenko-kempbell-vidbudetsa-u-velikobritanii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2695651-bij-lomacenko-kempbell-vidbudetsa-u-velikobritanii-zmi.html

