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СВІТ
Помпео назвав "продуктивними" зустрічі з
Лавровим і Путіним
Державний секретар США Майкл Помпео
назвав зустрічі в Сочі з главою МЗС і
президентом Росії "продуктивними",
підкресливши, що між сторонами наявні
розбіжності, однак є і сфери спільних
інтересів.

США і Росія зберігають "дуже різні"
погляди на ситуацію в Україні – Помпео
Адміністрація США і Кремль зберігають
відмінні погляди на процес врегулювання
російсько-українського конфлікту попри
бажання адміністрації Дональда Трампа
зблизити відносини з РФ.

Лавров каже, що РФ не отримала офіційної
пропозиції про зустріч Трампа і Путіна
Після заяви президента США Дональда Трампа
про те, що він "зустрінеться з президентом
Путіним" на саміті "Великої двадцятки" в
Осаці, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив,
що РФ не отримувала офіційних пропозицій
від Вашингтона.

Над Балтією вдруге за добу перехопили
російські літаки
Базовані на литовському аеродромі Шяуляй
угорські винищувачі Gripen 14 травня вдруге
за останню добу підняли за тривогою у небо
над Балтією.

Кортеж Трампа потрапив у ДТП в Луїзіані
Принаймні троє поліціянтів, які
супроводжували на мотоциклах кортеж
президента США Дональда Трампа,
постраждали під час аварії в штаті Луїзіана, де
глава Білого дому перебував з візитом у
вівторок.

Британський парламент знову голосуватиме
за угоду щодо Brexit у червні
Проект угоди про умови виходу Великої
Британії з ЄС знову винесуть на голосування
британського парламенту на початку червня.

Японського депутата, який погрожував Росії
війною, виключили з партії
Депутата нижньої палати парламенту Японії
Ходаку Маріяма виключили з опозиційної
Інноваційної партії за його слова щодо
можливого військового повернення
Курильських островів до складу Японії.

У Нідерландах оприлюднили зміст записки
утрехтського стрілка
У день трагедії 37-річний чоловік з Туреччини
на ім’я Гекман Таніс, який визнав, що це він
стріляв в трамваї в нідерландському Утрехті та
несе відповідальність за смерть людей,
залишив записку в автівці, на якій тікав.

Заворушення у афганській в’язниці: є
загиблі й поранені
Четверо в’язнів загинуло і ще 13 отримали
поранення унаслідок заворушень у тюрмі в
Кабулі.

Буревій у М’янмі зруйнував сотні будинків
Унаслідок урагану та тропічних злив на
півночі М’янми було зруйновано понад 800
будинків.

УКРАЇНА І СВІТ
Помпео закликав Росію знайти спільну мову
з Зеленським
Державний секретар США Майкл Помпео під
час переговорів у Сочі закликав керівництво
Росії знайти спільну мову з новообраним
президентом України.

Зеленський і Додон телефоном домовились
про зустріч
Президент Молдови Ігор Додон провів
телефонну розмову з обраним президентом
України Володимиром Зеленським.

Посол Чалий обговорив збільшення
оборонної підтримки України у Сенаті США
Посол України в Вашингтоні Валерій Чалий
обговорив можливості збільшити видатки
американського бюджету на безпеку й оборону
України з головою Комітету з питань
асигнувань Сенату США Роєм Блантом.

Канада у 2019 році відмовила у візах 23%
українців - посол Ващук
Канада в перші місяці 2019 року відмовила у
візах 23% заявникам з України.

ТОЧКА ЗОРУ
А інавгурації по-американськи Україна не
хоче?
Політичну Україну лихоманить від розмаїття
дат інавгурації: 19 травня, 26-те, 28-е, 3
червня… Тим часом, міжнародний досвід
вчить нас, що все це має проходити інакше

Референдуми по-литовськи: подвійне
громадянство і менше депутатів
Який корисний досвід може взяти з них
Україна

Чи вплине казус Джуліані на партнерство
України та США?
Що говорять у США про візит адвоката
Трампа, який так і не відбувся

Безвізу вже два роки. А як він вплинув на
українського туриста?
Українських туристів побільшало у Європі
приблизно на третину, а лоукости тепер
заманюють десятками нових напрямків

СУСПІЛЬСТВО
15 травня: народний календар і астровісник
Завершуйте почате. Для ділового
співробітництва день чудовий, але лише в тому
випадку, якщо між партнерами немає протиріч

Уже відомо, хто з країн-учасниць пройшов у
фінал Євробачення-2019
За результатами першого півфіналу,
визначилися перших десять фіналістів, за
результатами другого півфіналу визначиться
інша десятка фіналістів.

В Україні стрімко зростає популярність бігу
- Супрун
Організатори забігів в Україні мають ставити
собі за ціль не лише розвиток культури та
спільноти бігу, але й об’єднання та
перетворення своїх міст.

Стартував 72-й Каннський кінофестиваль
У Каннах почався 72-й кінофестиваль, одне з
найважливіших і найпрестижніших подій у
світі кіно.

ВООЗ вивчатиме в Україні поширеність
чинників ризику розвитку неінфекційних
хвороб
Всесвітня організація охорони здоров'я вперше
в Україні проведе масштабне дослідження
щодо поширеності чинників ризику розвитку
неінфекційних захворювань, зокрема, раку,
діабету та психічних розладів.

Канадська опозиція хоче закрити Huawei
доступ до 5G
Лідер опозиційної Консервативної партії
Канади Ендрю Шир виступає проти надання
китайській корпорації Huawei дозволу на
розбудову інфрастуктури 5G в Канаді.
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