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СВІТ
Близький Схід: Пентагон заявляє, що
"поставив на паузу" загрози з Ірану
Виконуючий обов'язки міністра оборони США
Патрік Шенахен заявив, що Штатам вдалося
нейтралізувати й "поставити на паузу" загрози
з боку Ірану в регіоні Близького сходу після
розгортання там американської ударної групи.

Штати пригрозили Туреччині санкціями
через купівлю російських С-400
Вашингтон погрожує виключити Анкару
з програми постачання винищувачів F-35 і
ввести санкції у відношенні Туреччини, якщо
та не розірве угоду щодо придбання у РФ
зенітних ракетних систем.

США офіційно повідомили про додаткові
санкції проти Росії
Сполучені Штати оголосили про введення
додаткових санкцій проти двох російських
компаній, а також навчального центру ЗС
Росії, пов'язані з порушеннями прийнятих
стандартів нерозповсюдження зброї масового
знищення.

Четвертий Президент Естонії вважає, що
Росії немає місця у Раді Європи
Четвертий президент Естонії Тоомас Гендрік
Ільвес вважає, що Росія, яка порушує права
людини та здійснює агресію проти України, не
може бути членом Ради Європи.

Моравецький: Росія має відшкодувати
витрати за забруднену нафту
Російські постачальники нафти припустилася
серйозних помилок щодо постачання
забрудненої нафти та повинні за це відповісти
відшкодуванням за завдані збитки польській
нафтотранспортній системі.

В Аргентині почався суд над експрезидентом у справі щодо відмивання
грошей
У Буенос-Айресі розпочався суд над колишнім
президентом Аргентини, а зараз сенатором,
Крістіною Кіршнер у справі щодо відмивання
грошей.

Трамп офіційно висунув кандидатуру на
посаду міністра ВПС країни
Президент США Дональд Трамп офіційно
оголосив свою пропозицію щодо висунення на
посаду міністра Військово-повітряних сил
США 68-річної Барбари Баррет.

УКРАЇНА І СВІТ
Досягнення мирних угод з Росією можуть
винести на референдум — глава АП
Влада розглядає винесення на всенародний
референдум питання про укладення мирних
домовленостей з РФ.

Зеркаль відмовилася бути заступником
голови Адміністрації президента — ЗМІ
Олена Зеркаль відмовилася від посади
заступника голови Адміністрації президента.

Джапарова: Лише у боротьбі зможемо
повернути Крим, Донбас і припинити війну
Лише у боротьбі, не відступаючи від свого
шляху, Україна може повернути Крим, Донбас
і припинити війну, незалежно від зміни
політичної ситуації виклики залишаються ті
самі перед новими політиками, посадовцями та
урядовцями — це війна та окупація.

Клімкін порадив Зеленському
"перезавантажити" АП
Міністр закордонних справ Павло Клімкін,
який подав у відставку, порадив Володимиру
Зеленському реформувати Адміністрацію
президента.

Онищенко хоче повернутися в Україну і йти
на вибори
Український депутат-втікач Олександр
Онищенко заявив про готовність повернутися в
Україну, щоб взяти участь у судовому процесі.

ТОЧКА ЗОРУ
Нікол Пашинян: отак треба проводити
судову реформу
Другий етап «революції Пашиняна» - судова
реформа, запущена «з вулиці» - є важливим не
лише за очевидним змістом, а й за потаємним
сенсом

На Радбезі ООН теж «було весело»
Як провалилася спроба Москви обговорити в
ООН український “мовний закон”

СУСПІЛЬСТВО
22 травня: народний календар і астровісник
Дослухайтесь радше до голосу розуму, ніж до
душі.

Цукербергу пропонують зменшити владу
над Facebook
Колишній високопоставлений керівник з
питань безпеки компанії Facebook Алекс
Стамос запропонував зменшити повноваження
співзасновника соціальної платформи Марка
Цукерберга шляхом призначення в компанії
нового гендиректора.

Користувачі Skype скаржаться на перебої в
роботі месенджера
У користувачів месенджера Skype виникли
проблеми при авторизації та відправленні
повідомлень.

Біля берегів Корсики утворився величезний
«сміттєвий острів» - ЗМІ
Неподалік узбережжя французького острова
Корсика течії утворили гігантський плавучий
«острів» із пластикових відходів.

22 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюється 140 років від дня
народження Симона Петлюри, українського
громадсько-політичного і державного діяча,
публіциста.
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