
Єдина країна - Україна і світ 13.05.19 

 

 

СВІТ 

 

Держсекретар США Майк Помпео вирушив 

до Росії 

Державний секретар США Майк Помпео 

вирушив до Росії на переговори з її 

президентом Володимиром Путіним на тлі 

дедалі більшої напруженості між двома 

країнами.

 

США очікують підвищення тарифів з боку 

Китаю – радник Білого дому 

Головний економічний радник Білого дому 

Ларрі Кадлоу заявив, що очікує, що Китай 

відповість підвищенням тарифів на експорт 

товарів зі США після того, як Трамп різко 

збільшив тарифи на китайські продукти, що 

прямують до США.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698553-derzsekretar-ssa-majk-pompeo-virusiv-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698553-derzsekretar-ssa-majk-pompeo-virusiv-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698564-ssa-ocikuut-pidvisenna-tarifiv-z-boku-kitau-radnik-bilogo-domu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698564-ssa-ocikuut-pidvisenna-tarifiv-z-boku-kitau-radnik-bilogo-domu.html


 

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін можуть 

зустрітися на саміті G20 в Японії 

Зустріч президента США і глави КНР може 

відбутися в рамках саміту G20, який пройде 

наприкінці червня в Японії.

 

На виборах у Литві визначилися учасники 

другого туру 

У другий тур виборів президента Литви 

вийшли Інґріда Шимоніте і Ґітанас Науседа.

 

Британська "Партія Brexit" може отримати 

34% голосів на виборах в Європарламент 

Заснована на початку 2019 року "Партія Brexit" 

лідирує в опитуваннях у Великій 

Британії  напередодні виборів до 

Європарламенту

 

В Іспанії в масштабній ДТП зіткнулися 12 

автівок: 25 поранених 

В автопригоді, яка сталася неподалік 

Барселони, зіткнулися 12 автомобілів. У 

результаті травми дістали не менше 25 осіб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698580-donald-tramp-i-si-czinpin-mozut-zustritisa-na-samiti-g20-v-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698580-donald-tramp-i-si-czinpin-mozut-zustritisa-na-samiti-g20-v-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698608-na-viborah-u-litvi-viznacilisa-ucasniki-drugogo-turu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698608-na-viborah-u-litvi-viznacilisa-ucasniki-drugogo-turu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698619-britanska-partia-brexit-moze-otrimati-34-golosiv-na-viborah-v-evroparlament.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698619-britanska-partia-brexit-moze-otrimati-34-golosiv-na-viborah-v-evroparlament.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698597-v-ispanii-v-masstabnij-dtp-zitknulisa-12-avtivok-25-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698597-v-ispanii-v-masstabnij-dtp-zitknulisa-12-avtivok-25-poranenih.html


 

Напад на готель у Пакистані: загинули 

п'ятеро людей, є поранені 

У 5-зірковому готелі Pearl Continental в 

Пакистані від рук нападників загинули 5 

людей і ще 6 зазнали поранень.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Партнер Коломойського прилетів в Україну 

- журналіст 

В Україну з Ізраїлю прилетів Геннадій 

Боголюбов - партнер Ігоря Коломойського.

 

Українська пара виграла «бронзу» на етапі 

Світової серії зі стрибків у воду 

Анна Письменська і Вікторія Кесар посіли 

третє місце на змаганнях в Казані.

 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Трамп атакує митом Китай, але одним 

Китаєм не обійдеться… 

Як нові американські мита на китайські товари 

вплинуть не лише на перебіг американо-

китайської торговельної війни, а й на 

економіку всього світу

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698551-napad-na-gotel-u-pakistani-zaginuli-patero-ludej-e-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698551-napad-na-gotel-u-pakistani-zaginuli-patero-ludej-e-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698586-partner-kolomojskogo-priletiv-v-ukrainu-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698586-partner-kolomojskogo-priletiv-v-ukrainu-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2698569-ukrainska-para-vigrala-bronzu-na-etapi-svitovoi-serii-zi-stribkiv-u-vodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2698569-ukrainska-para-vigrala-bronzu-na-etapi-svitovoi-serii-zi-stribkiv-u-vodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698005-tramp-atakue-mitom-kitaj-ale-odnim-kitaem-ne-obijdetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698005-tramp-atakue-mitom-kitaj-ale-odnim-kitaem-ne-obijdetsa.html


 

Спроба «харківського реваншу» - трагедія 

чи фарс? 

Проспект Григоренка чи Жукова – не вибір 

назви, а цивілізаційний вибір, який Україна, 

здавалося б, уже зробила…

 

«Мельпомена Таврії»: незвичайні проекти і 

культурна дипломатія 

На Міжнародний театральний фестиваль у 

Херсон приїдуть з виставами 32 театри з 12 

країн 

 

Календар на всю голову. 12 травня 

Цього дня в 2004 році в англіканській церкві 

ввели посаду веб-священика, а в 2007 році 

Вєрка Сердючка посіла друге місце на 

"Євробаченні"

СУСПІЛЬСТВО 

 

13 травня: народний календар і астровісник 

Настає час для будь-якої копіткої праці, яка 

потребує вдумливого і ретельного підходу…

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698242-sproba-harkivskogo-revansu-tragedia-ci-fars.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698242-sproba-harkivskogo-revansu-tragedia-ci-fars.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697822-melpomena-tavrii-nezvicajni-proekti-i-kulturna-diplomatia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697822-melpomena-tavrii-nezvicajni-proekti-i-kulturna-diplomatia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2696819-kalendar-na-vsu-golovu-12-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2696819-kalendar-na-vsu-golovu-12-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697876-13-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697876-13-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019 

64-ий пісенний конкурс “Євробачення” 

проходить у Тель-Авіві.

 

Поліція Куби зірвала ЛГБТ-акцію 

Представники ЛГБТ-спільноти спробували 

провести у столиці Куби Гавані акцію на 

підтримку прав сексуальних меншин.

 

За електронними рецептами видали перший 

мільйон ліків - Супрун 

У межах програми “Доступні ліки” видано вже 

мільйон лікарських засобів за електронним 

рецептом.

 

Тімберлейк отримав ступінь доктора наук 

Популярний американський співак Джастін 

Тімберлейк здобув ступінь доктора наук у 

Музичному коледжі Берклі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2698555-v-izraili-startuvalo-evrobacenna2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2698555-v-izraili-startuvalo-evrobacenna2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698581-policia-kubi-zirvala-lgbtakciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2698581-policia-kubi-zirvala-lgbtakciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698571-za-elektronnimi-receptami-vidali-persij-miljon-likiv-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698571-za-elektronnimi-receptami-vidali-persij-miljon-likiv-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2698620-timberlejk-otrimav-stupin-doktora-nauk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2698620-timberlejk-otrimav-stupin-doktora-nauk.html
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