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ТОП
Боррель анонсував новий пакет санкцій
Євросоюзу проти Білорусі
З огляду на те, що режим Лукашенка
продовжує репресії проти власного народу,
Європейський Союз має намір прийняти
наступний пакет санкцій у зв’язку із ситуацією
в Білорусі вже протягом кількох наступних
тижнів.

Дуда: Двері до НАТО мають залишатися
відчинені
Двері у НАТО для країн, які в майбутньому
забажають вступити до Північноатлантичного
альянсу, мають залишатися відчинені.

У Бухаресті створять євроатлантичний
центр оборони НАТО
У Румунії у рамках діяльності НАТО буде
створено євроатлантичний центр оборони.

Космічний зонд NASA повертається на
Землю зі зразками астероїда Бенну ВІ ДЕ О
Космічний апарат Національної аерокосмічної
адміністрації США (NASA) Osiris-Rex 10
травня залишив орбіту астероїда Бенну, аби
вирушити у зворотну подорож на Землю.

На березі Гангу в Індії знайшли десятки
людських тіл
Щонайменше 40 людських тіл винесло на
берег річки Ганг на півночі Індії.

У світі зафіксували 159,6 мільйона випадків
COVID-19
У світі станом на ранок 11 травня зафіксували
159 605 922 випадки зараження коронавірусом.

В Україні - 2 208 нових випадків
коронавірусу
В Україні минулої доби зафіксовано 2 208
випадків зараження коронавірусом.

СВІТ
Ізраїль та Сектор Гази обмінялися
обстрілами, є загиблі
Із Сектору Гази в понеділок було здійснено
ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких
населених пунктах спрацювали сирени.

США відреагували на ракетні обстріли між
Ізраїлем та Сектором Гази
Офіційний Вашингтон назвав ракетні удари по
Ізраїлю неприйнятною ескалацією та закликав
сторони зменшити напруження.

Розвідка США пов’язує «акустичні» атаки
проти американців з російськими
спецслужбами
Американська розвідка розслідує атаки
«керованою енергією» (або так звані акустичні
атаки) проти персоналу дипломатичних та
інших установ США за кордоном та пов’язує
ці напади з діяльністю російського ГРУ.

Корабель США відкрив попереджувальний
вогонь у бік іранських катерів – Пентагон
Бойовий корабель Берегової охорони США
здійснив близько 30 попереджувальних
пострілів двома залпами з кулемета в бік
іранських військових катерів, які наблизилися
до американського судна в Ормузькій протоці.

Байден указав на російський слід у
кібернападі на американський трубопровід
Президент США Джо Байден офіційно заявив,
що програмне забезпечення виконавців
хакерського нападу на паливну магістраль
США знаходиться в Росії, хоча, за його
словами, доказів причетності російського
уряду до кібер-атаки поки немає.

Байден виступив за посилення східного
флангу НАТО
Президент США Джо Байден під час участі в
саміті «Бухарестської дев’ятки» підкреслив
необхідність посилити спроможності країн
східного флангу НАТО у сфері оборони та
стримування зовнішніх загроз.

ФБР підтвердило причетність російських
хакерів до кібератаки трубопроводу
Федеральне бюро розслідувань підтвердило,
що хакери DarkSide несуть відповідальність за
кібератаку на мережу Colonial Pipeline.

Австрія послаблює локдаун з 19 травня
У рамках послаблення локдауну в Австрії з 19
травня скасовуються обмеження виходу з
дому, а також запрацюють ресторани, готелі,
заклади культури та спорту.

УКРАЇНА І СВІТ
У Португалії засудили інспекторів за
вбивство мігранта з України
Суд у Португалії засудив трьох інспекторів
міграційної служби країни до ув'язнення
строком від семи до дев'яти років за вбивство
українського мігранта після затримання в
аеропорту Лісабона.

Репресії проти кримських татар є гібридною
депортацією з боку російської влади адвокат
Кримські татари зазнають постійних репресій з
боку російської влади, яка тим самим
намагається змусити їх мовчати або покинути
півострів.

УКРАЇНА
Шмигаль: Звільнення Коболєва не
вплинуло на перемовини із кредиторами
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений,
що звільнення голови правління НАК
"Нафтогаз України" Андрія Коболєва та
відсторонення наглядової ради не вплинуло на
перемовини України із міжнародними
партнерами.

Рада може ухвалити закон про електронні
земельні аукціони наступного тижня Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков
сподівається, що парламентарії ухвалять у
другому читанні законопроєкт щодо продажу
земельних ділянок державної та комунальної
власності або прав на

СБУ проведе антитерористичні навчання на
Львівщині
У період з 12 по 14 травня координаційна
група Антитерористичного центру при
Управлінні СБУ у Львівській області проведе
планові антитерористичні та контрдиверсійні
навчання.

Нацбанк послабив курс гривні до 27,76
Національний банк України на вівторок, 11
травня 2021 року, послабив офіційний курс
гривні на 4 копійки - до 27,7641 грн за долар.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти минулої доби сім разів обстріляли
позиції ООС на сході України
Російські окупаційні війська минулої доби 7
разів порушили режим припинення вогню в
районі проведення операції Об'єднаних сил,
втрат у лавах ЗСУ немає.

ОБСЄ повідомила про скупчення артилерії
окупантів поблизу Луганська
На так званих "військових парадах", які
пройшли 9 травня в тимчасово окупованих
Донецьку та Луганську, військова техніка
знаходилася у порушення Мінських
домовленостей.

ОБСЄ зафіксувала на вихідних 186
порушень «тиші» на сході України
СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 7
травня до вечора 9 травня 163 порушення
режиму припинення вогню в Донецькій області
та 23 таких порушення на Луганщині.

СУСПІЛЬСТВО
11 травня: народний календар і астровісник
Сьогодні у православних українців Радониця,
або Проводи – особливий день поминання
померлих

Вийшов тизер нового сезону «Декстера»
ВІ ДЕ О

Канал Showtime випустив перший тизер
дев'ятого сезону серіалу «Декстер», а також
оголосив, що нові серії з'являться вже восени
цього року.

Замок Дракули в Румунії відкрив програму
вакцинації туристів
Румунський замок Бран, який пов'язують з
ім'ям Влада Цепеша, прототипу графа
Дракули, і в якому знаходиться музей,
оголосив про програму безкоштовної
вакцинації від COVID-19 для туристів.

У США дозволили вакцину Pfizer для дітей
від 12 років
Управління з контролю за харчовими
продуктами та медикаментами (FDA) видало
дозвіл на застосування вакцини проти
коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для
підлітків віком від 12 до 15 років.

Дитинча кита, яке застрягло на мілині в
Темзі, довелось приспати
Дитинча кита Мінке, яке врятували з мілини на
річці Темза в Лондоні, довелося приспати.

Роман Поланскі готує новий фільм
Творець «Дитини Розмарі» і «Дев'ятої брами»
розпочав роботу над новою картиною - Роман
Поланскі готує проєкт під назвою «Палац».

В Україну йде похолодання, але ненадовго
У вівторок, 11 травня, на більшій території
України збережеться суха погода, температура
повітря від 3° уночі до 23° вдень.12-13 травня
очікується невелике похолодання.

11 травня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1907 році, в Києві засновано
Українське наукове товариство.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького
8/16

