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СВІТ
Помпео розповів, з якими позиціями летить
у Росію
Вашингтон рішуче не погоджується з діями
Москви і готовий посилювати тиск на неї.
Однак є моменти, де США і РФ мають спільні
інтереси, наприклад, у боротьбі з тероризмом.

Трамп збирається зустрітися з Путіним у
Японії
Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з
президентом РФ Володимиром Путіним на
саміті G20 в Японії, який має відбутися
наприкінці червня.

Трамп ще не прийняв рішення про нове
підвищення тарифів для КНР
На тлі ескалації економічних відносин між
США й Китаєм Дональд Трамп заявив, що
поки не прийняв рішення про чергове
підвищення тарифів на китайський імпорт.

Суд у РФ продовжив арешт чотирьом
кримським татарам до 15 серпня
Міський суд Таганрога Ростовській області РФ
продовжив запобіжний захід у вигляді арешту
чотирьом фігурантам другої сімферопольської
«справи Хізб ут-Тахрір», затриманим у Криму
27 березня.

ЄС виділив ще €5 мільйонів для боротьби з
Еболою в Конго
Євросоюз додатково виділив 5 мільйонів євро
гуманітарної допомоги для боротьби зі
спалахом лихоманки Ебола у Демократичній
Республіці Конго.

Берлін, Париж і Лондон засудили авіаудари
сил Асада і Росії по Ідлібу
В Берліні, Парижі і Лондоні стурбовані
недавніми обстрілом сирійського населення з
боку режиму Асада і Росії.

У Сенаті США підготували законопроект
про санкції проти Nord Stream 2 - Bloomberg
Сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз
та сенатор-демократ від Нью-Гемпшира Джинн
Шейхін підготували законопроект щодо
санкцій проти російського газопроводу
"Північний потік-2".

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко вірить, що "морський"
трибунал зрушить з місця справу полонених
моряків
Президент України Петро Порошенко
наголошує, що Україна й далі має
продовжувати кроки, спрямовані на звільнення
своїх моряків, захоплених Росією в полон під
час агресії в акваторії Чорного моря.

Апеляційний суд ухвалив рішення на
користь екс-акціонерів ПриватБанку
Шостий апеляційний адміністративний суд
відхилив апеляційну скаргу Національного
банку на рішення Окружного адмінсуду Києва
від 2 березня 2018 року, яким було задоволено
позов колишнього акціонера ПриватБанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

197-ма бригада ЧФ РФ брала участь у
захопленні Криму - InformNapalm
Волонтери міжнародної спільноти
InformNapalm знайшли фотодокази участі
військовослужбовців 197-ї бригади десантних
кораблів Чорноморського флоту РФ у
захопленні Криму.

Подружжя з РФ попросило притулку в
Україні
Двоє громадян Росії - чоловік і дружина нелегально перетнули кордон і попросили
політичного притулку.

Нацрада нагадала телеканалам про пам'ятні
дати 18 і 19 травня
Національна рада з питань телебачення і
радіомовлення нагадала телеканалам і
радіоорганізаціям про пам'ятні дати 18 і 19
травня.

«Невідома війна в центрі Європи»: у Празі
відкрилася виставка українського
фотографа
Виставка відомого українського фотографа,
військового фотокореспондента газети «Голос
України» Олександра Клименка, відкрилася в
понеділок, 13 травня, у галерейному просторі
Палати депутатів Парламенту Чеської
Республіки.

ТОЧКА ЗОРУ
Хто і коли насправді заснував Маріуполь,
Херсон та Одесу
Як справжня історія Півдня України
відрізняється від “імперського міфу” та
російської пропаганди

СУСПІЛЬСТВО
14 травня: народний календар і астровісник
Тільки практичні речі, тверезий погляд на себе
і на світ — тоді матимете позитивний
результат.

Супрун каже, що кава корисна, якщо її пити
правильно
Про переваги та ризики споживання кави на
своїй сторінці в мережі Фейсбук розповіла в.о.
міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Аеропорт Франкфурта-на-Майні почав
писати Kyiv замість Kiev
Міжнародний аеропорт німецького
Франкфурті-на-Майні почав вживати коректне
написання латинкою назви столиці України.

NASA може отримати ще $1,6 мільярда для
польотів на Місяць
Національне агентство з аеронавтики і
дослідження космічного простору (NASA)
може отримати додаткові $1,6 млрд з бюджету
США наступного року для розвитку програм
польотів на Місяць, а також на Марс.

Київську “Летючу тарілку” хочуть зробити
архітектурним прецедентом
У Києві презентували авторський проект
оновлення відомої столичної пам’ятки
архітектури модернізму - “Летючої
тарілки” на Либідській площі.
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