
Єдина країна - Україна і світ 10.05.19 

 

 

СВІТ 

 

Лідери країн ЄС ухвалили декларацію про 

майбутнє Європи 

Декларація, яку глави держав та урядів 
Європейського Союзу прийняли за 
підсумками неформального саміту в 
румунському місті Сібіу, підтвердила 
єдність країн ЄС навколо великого 
європейського проекту.

 

Трамп висловив невдоволення з приводу 

повторних ракетних випробувань КНДР - 

ЗМІ 

Президент Сполучених Штатів Америки 
Дональд Трамп висловив своє 
невдоволення після того, як Північна Корея 
провела запуск літаючих об'єктів вдруге 
менш ніж за тиждень.
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США пригрозили Ірану "рішучою 

відповіддю" 

Сполучені Штати готові дати швидку й 
рішучу відповідь на будь-які дії Ірану чи 
його союзників, які загрожуватимуть 
американським інтересам або громадянам.

 

Трамп визначився з кандидатурою на 

голову Пентагону 

Президент Дональд Трамп збирається 
запропонувати для затвердження 
міністром оборони США Патріка Шенагена, 
який з 1-го січня виконує обов’язки міністра 
після відставки Джеймса Меттіса.

 

Демократи звинуватили Трампа в 

систематичному перешкоджанні 

правосуддю 

Спікер Палати представників США, 
конгресвумен від Демократичної партії, 
Ненсі Пелосі відкрито звинуватила 
президента США Дональда Трампа в 
систематичній обструкції правосуддю.

 

США назвали вирок двом ГРУ-шникам у 

Чорногорії перемогою верховенства права 

Офіційний Вашингтон привітав рішення 
суду в Чорногорії, який виніс вирок з 
ув'язненням двох офіцерів ГРУ за 
звинуваченнями у спробі вбивства прем'єр-
міністра країни.

 

Туреччина не відступить від наміру 

вступити до ЄС - Ердоган 

Туреччина продовжуватиме зусилля для 
приєднання країни до ЄС попри ті 
труднощі, які вона зустрічала і зустрічає на 
цьому шляху.
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Головним пріоритетом Болгарії 

залишається приєднання до «шенгену» - 

прем'єр 

Європейський союз став унікальним 
інструментом соціального й економічного 
зближення.

 

Бельгійські політики Верхофстадт та 

Демесмекер можуть бути переобрані до 

Європарламенту 

Відомі бельгійські політики – нинішній лідер 
парламентської групи ALDE Гай 
Верхофстадт та член неформальної групи 
«друзів України» у Європарламенті Марк 
Демесмекер (Mark Demesmaeker) 
претендують на переобрання…

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеркаль розповіла подробиці щодо засідання 

трибуналу у справі полонених моряків 

Слухання Міжнародного трибуналу з 
морського права за позовом України проти 
РФ у справі про незаконне затримання 24 
моряків триватимуть три години.

 

Україна продовжує інтеграцію у глобальний 

світ - віце-прем'єр 

Незважаючи на політичні зміни, Україна 
продовжує інтеграцію з глобальним світом.

ТОЧКА ЗОРУ 
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Як ставляться до Дня Перемоги українці 

Ставлення українців до Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війни суттєво 
відрізняється за регіонами України та 
віком.

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1961 року народився Іван 
Малкович – український поет і видавець.

 

Окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, 

один військовий поранений 

9 травня збройні формування Російської 
Федерації 14 разів порушили режим 
припинення вогню, з них двічі – із 
застосуванням заборонених Мінськими 
угодами 120 мм мінометів.

 

В ОБСЄ відновлять консультації щодо 

неконтрольованого кордону на Донбасі 

Словацьке головування в ОБСЄ готове 
відновити неформальні консультації між 
державами-учасницями щодо посилення 
прозорості на неконтрольованій урядом 
Україні ділянці українсько-російського 
кордону.
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П'ята річниця арешту Сенцова: у Києві 

пройдуть акції на підтримку режисера 

У п’ятницю, 10 травня, у Києві пройдуть 
акції на підтримку незаконно засудженого в 
Росії українського режисера Олега 
Сенцова. У цей день виповнюється 5 років 
з дня арешту Сенцова в окупованому 
Криму.

 

Кольченка на травневі свята перевели у 

штрафний ізолятор  

Український політв'язень Олександр 
Кольченко, якого утримують в ІК-6 в 
російському Копейську, на тривалі травневі 
свята відправили у штрафний ізолятор у 
зв'язку з передсвятковим «посиленням 
режиму».

 

BBC звільнило ведучого через образливий 

твіт про королівського первістка 

Британська телерадіомовна корпорація 
BBC звільнила радіоведучого Денні 
Бейкера за твіт, в якому він порівняв 
новонародженого сина британського 
герцога й герцогині Сассекських Гаррі і 
Меган Маркл, із мавпою.

 

Папа Римський зобов’язав священиків 

повідомляти про випадки сексуальних 

домагань 

Папа Римський Франциск зобов’язав усіх 
католицьких священиків повідомляти у 
Ватикан про випадки сексуальних 
домагань.
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Відомий російський пропагандист Доренко 

насмерть розбився у ДТП 

Головний редактор радіостанції "Говорить 
Москва" Сергій Доренко помер після 
падіння з мотоцикла.

 

Україні обіцяють теплі, але дощові вихідні 

В Україні у п'ятницю, 10 травня, тепло, 
проте інколи дощитиме.

 

10 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Стефана; у кого буде 
просвітлення, а в кого — затемнення, що 
віщує сонячний вінець і полюємо за 
антикваріатом

СПОРТ 

 

«Арсенал» і «Челсі» вийшли у фінал Ліги 

Європи 

Ще один суто англійський фінал єврокубків.
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Усик повернеться в ринг у серпні – 

промоутер 

Гарна новина – операція Усику не потрібна.
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