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СВІТ
Путін розраховує зустрітися з Трампом на
саміті G20 в Японії
Президент РФ Володимир Путін розраховує
зустрітися з президентом США Дональдом
Трампом під час майбутнього в червні саміту
Групи двадцяти (G20) в Японії.

Росія підірвала довіру, необхідну для нових
домовленостей – Держдеп
Систематичні порушення Москвою
міжнародних договорів, у тому числі, що
забезпечують глобальну безпеку, підірвали
довіру, яка має бути підґрунтям для укладання
угод надалі.

США повністю припинили повітряне
сполучення з Венесуелою
У середу, 15 травня, США призупинили будьяке вантажне та пасажирське авіасполучення з
Венесуелою, посилаючись на міркування
безпеки.

Трамп завітає до Південної Кореї на тлі
відсутності прогресу перемовин з КНДР
У червні президент США Дональд Трамп
планує завітати з візитом до Південної Кореї і
зустрітися з її лідером Муном Чже Іном для
обговорення двосторонніх відносин та теми
денуклеаризації Корейського півострова.

Трамп ввів у Штатах надзвичайний стан у
сфері комунікацій
Президент США Дональд Трамп підписав указ
про оголошення надзвичайної ситуації у сфері
комунікацій США, щоб обмежити можливу
загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді
крадіжки технологій, промислового
шпигунства та інших викликів.

США готують санкції проти соратників
Орбана — Bloomberg
У Вашингтоні готують санкції проти людей з
найближчого оточення прем’єр-міністра
Угорщини Віктора Орбана.

Байден обійшов усіх конкурентів в партії за
соцопитуваннями в США (ІНФОГРАФІКА)
Екс-віце-президент США Джо Байден, попри
свій поважний 76-річний вік та "помірну"
політику, лідирує в рейтингах американських
виборців, випереджаючи навіть у соцмережах,
орієнтованих на молодь.

Мер Нью-Йорка де Блазіо збирається
балотуватися у президенти — ЗМІ
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо планує
оголосити у четвер, 16 травня, що буде
змагатися на виборах 2020-го року за посаду
президента США.

У Раді Європи вкотре закликали протидіяти
дискримінації за ознакою орієнтації
У Раді Європи вкотре закликають країни-члени
забезпечити законодавчі й практичні засади
для припинення дискримінації людей за
ознакою сексуальної орієнтації та гендерної
ідентичності.

УКРАЇНА І СВІТ
У парламенті Канаді обіцяють не визнавати
анексію Криму
Канадська опозиція обіцяє Україні усіляку
підтримку в боротьбі за відновлення
територіальної цілісності.

Парламент Канади сьогодні може визнати
депортацію кримських татар геноцидом
Парламент Канади у четвер голосуватиме за
постанову про визнання депортації кримських
татар актом геноциду.

Президент Австрії пов’язав виконання
"Мінська" з виборами до Верховної Ради
Федеральний президент Австрії Александер
Ван дер Беллен вважає, що подальший
розвиток ситуації навколо виконання Мінських
домовленостей залежатиме від парламентських
виборів в Україні восени.

Томос не заберуть, навіть якщо в ПЦУ
залишаться троє єпископів - Драбинко
Вселенський патріарх не відкличе Томос у
Православної церкви України, бо такої
процедури не існує.

Новий позов Розенблата має політичний
підтекст – глава НАБУ
Директор Національного антикорупційного
бюро Артем Ситник назвав абсурдним позов
народного депутата Борислава Розенблата
щодо відсутності у Президента повноважень з
призначення очільника НАБУ.

НАБУ не могло втручатися у вибори
президента США - Ситник
Національне антикорупційне бюро України
ніяким чином не могло втручатися у вибори
президента США.

Конгрес США почав процедуру
затвердження бюджету-2020 із $250 млн для
України
У Палаті представників американського
Конгресу розпочався формальний процес
затвердження проекту оборонного бюджету на
наступний рік, який передбачає $250 млн
допомоги для України.

ТОЧКА ЗОРУ
Госпіталь бундесверу: надія для поранених з
України
Німеччина прийняла за чотири з половиною
роки найбільшу кількість наших хлопців

Чому розлючені судді Конституційного суду
зняли свого голову Шевчука?
Уперше в історії КС судді самі звільнили свого
колегу. Керувати КС до вересня буде нова
голова – Наталія Шаптала.

Видавництво "Віват" на Книжковому
Арсеналі: 20 новинок
Підготували добірку із двадцяти
найочікуваніших книжок на «Книжковому
Арсеналі 2019» від видавництва "Віват".

СУСПІЛЬСТВО
16 травня: народний календар і астровісник
Учора Венера о 12:47 за київським часом
перейшла в сектор сузір’я Тільця. У цьому
знакові вона набуде максимального впливу на
наші почуття, бажання і матеріальне
становище.

Ветеран АТО здійснить пішу подорож з
Норвегії до Північно-Льодовитого океану
Колишній десантник, ветеран АТО,
письменник, блогер і мандрівник Валерій
Ананьєв 24 травня вилітає в Норвегію, звідки
здійснить пішу подорож до ПівнічноЛьодовитого океану.

Комісар з приватності Канади готує позов до
Facebook
Комісар з питань приватних даних Канади
Даніель Терієн готується подати до суду позов
проти Facebook, аби примусити соціальну
мережу змінити свої підходи до використання
особистих даних користувачів.

Нові тамагочі можуть одружуватись і
заводити потомство. А балотуватись в
президенти? (АНАЛІТИКА)
Японська компанія Namco Bandai оголосила
про початок продажу нової інкарнації легенди
90-х, віртуального улюбленця тамагочі

16 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні, у третій четвер травня, українці вже
традиційно святкують День вишиванки.
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