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СВІТ

 

Трамп представив план нової міграційної 

політики США 

Президент США Дональд Трамп представив 

свій план міграційної політики, який 

передбачає зміну системи відбору легальних 

іммігрантів та посилення кордонів для захисту 

від міграції нелегальної. 

 

Європол оголосив у розшук п'ятьох 

російських хакерів 

Європол розшукає п'ятьох росіян, яких 

підозрюють у кіберзлочинах та зв'язках 

із мережею Avalanche.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701873-tramp-predstaviv-plan-novoi-migracijnoi-politiki-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701873-tramp-predstaviv-plan-novoi-migracijnoi-politiki-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701894-evropol-ogolosiv-u-rozsuk-patoh-rosijskih-hakeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701894-evropol-ogolosiv-u-rozsuk-patoh-rosijskih-hakeriv.html


 

Швейцарія скасовує обмеження для болгар 

та румун – ЗМІ 

Трудові мігранти з Болгарії та Румунії, які 

проживають у Швейцарії, з 1 червня 

нинішнього року отримають право вільно, без 

будь-яких обмежень, пересуватися країною та 

працевлаштовуватися.

 

Екс-міністр транспорту Молдови отримав 

3,5 роки в'язниці за корупцію 

Колишнього міністра транспорту і дорожньої 

інфраструктури Молдови Юрія Кірінчука 

засуджено до 3,5 роки тюремного ув'язнення за 

корупцію.

 

У Франції зафіксовано найнижчий рівень 

безробіття за останні 10 років 

У Франції зареєстровано найнижчий рівень 

безробіття, починаючи з 2009 року.

 

Трамп позбавив Туреччину торговельних 

пільг 

Президент США Дональд Трамп у четвер, 16 

травня, підписав прокламацію, яка проголошує 

низку заходів економічного характеру щодо 

Туреччини.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701865-svejcaria-skasovue-obmezenna-dla-bolgar-ta-rumun-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701865-svejcaria-skasovue-obmezenna-dla-bolgar-ta-rumun-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701881-eksministr-transportu-moldovi-otrimav-35-roki-vaznici-za-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701881-eksministr-transportu-moldovi-otrimav-35-roki-vaznici-za-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701910-u-francii-zafiksovano-najnizcij-riven-bezrobitta-za-ostanni-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701910-u-francii-zafiksovano-najnizcij-riven-bezrobitta-za-ostanni-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701955-tramp-pozbaviv-tureccinu-torgovelnih-pilg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701955-tramp-pozbaviv-tureccinu-torgovelnih-pilg.html


 

Євросоюз має залишити відкритими двері 

для Туреччини – МЗС Греції 

Міністр закордонних справ Греції Георгіос 

Катругалос у четвер закликав Брюссель 

залишили можливість приєднання до 

Євросоюзу для Туреччини.

 

Парламент Канади відмовився визнавати 

депортацію кримських татар геноцидом 

Парламент Канади не зміг проголосувати за 

резолюцію про визнання депортації кримських 

татар актом геноциду.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Активіст розповів про "профілактичні 

бесіди" окупантів у Криму 

Окупаційна влада Криму продовжує 

"профілактичні бесіди" з кримськими татарами 

напередодні Дня пам'яті жертв депортації 

кримськотатарського народу. Активіст 

Сейдамет Мустафаєв  заявив, що розцінює 

подібні "бесіди" як тиск на нього і його сім'ю.

 

Порошенко узгодив продовження санкцій 

Євросоюзу проти РФ на півроку – Єлісєєв 

Під час нещодавнього візиту в Брюссель 

президенту Петру Порошенку вдалося 

узгодити з європейськими партнерами 

продовження санкцій проти Росії ще на шість 

місяців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701924-evrosouz-mae-zalisiti-vidkritimi-dveri-dla-tureccini-mzs-grecii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701924-evrosouz-mae-zalisiti-vidkritimi-dveri-dla-tureccini-mzs-grecii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2701890-parlament-kanadi-vidmovivsa-viznavati-deportaciu-krimskih-tatar-genocidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2701890-parlament-kanadi-vidmovivsa-viznavati-deportaciu-krimskih-tatar-genocidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2701851-aktivist-rozpoviv-pro-profilakticni-besidi-okupantiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2701851-aktivist-rozpoviv-pro-profilakticni-besidi-okupantiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701870-porosenko-uzgodiv-prodovzenna-sankcij-evrosouzu-proti-rf-na-pivroku-eliseev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701870-porosenko-uzgodiv-prodovzenna-sankcij-evrosouzu-proti-rf-na-pivroku-eliseev.html


 

Україна передасть Канаді списки росіян для 

накладення санкцій — Джемілєв 

Україна відправить Канаді перелік російських 

службовців, залучених до порушень прав 

людини в Криму, аби Оттава могла накласти на 

них санкції.

 

 

Штати в ОБСЄ закликали Росію звільнити 

Сенцова та інших українських політв’язнів 

А в черговий раз вимагають від Росії негайно 

звільнити українського кінорежисера Олега 

Сенцова та усіх інших незаконно ув'язнених 

українців в Росії та окупованому Криму.

 

 

Штати в ОБСЄ: Україна виконала свої 

зобов’язання по Мінську, а Росія – ні 

Український уряд, поряд з відданістю 

всеосяжному та стійкому припиненню вогню 

на Донбасі, виконав свої політичні 

зобов'язання в рамках Мінських 

домовленостей, натомість Росія була 

неспроможною виконати свої.

 

Латвія продовжить допомагати Україні з 

реформами — Рінкевічс 

Україна є державою пріоритетним у здійсненні 

політики співробітництва з метою розвитку і в 

наданні допомоги.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701948-ukraina-peredast-kanadi-spiski-rosian-dla-nakladenna-sankcij-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701948-ukraina-peredast-kanadi-spiski-rosian-dla-nakladenna-sankcij-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2701875-stati-v-obse-zaklikali-rosiu-zvilniti-sencova-ta-insih-ukrainskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2701875-stati-v-obse-zaklikali-rosiu-zvilniti-sencova-ta-insih-ukrainskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701922-stati-v-obse-ukraina-vikonala-rad-svoi-zobovazanna-po-minsku-a-rosia-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701922-stati-v-obse-ukraina-vikonala-rad-svoi-zobovazanna-po-minsku-a-rosia-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701889-latvia-prodovzit-dopomagati-ukraini-z-reformami-rinkevics.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701889-latvia-prodovzit-dopomagati-ukraini-z-reformami-rinkevics.html


 

Комітет Палати представників США 

затвердив законопроект з підтримкою для 

України 

Комітет з асигнувань Палати представників 

американського Конгресу затвердив проект 

закону, який передбачає $445,7 млн підтримки 

для України по лінії Державного департаменту 

США, USAID та інших структур.

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 травня: народний календар і астровісник 

Найближчими днями варто опікуватися своїм 

здоров’ям, особливо пильнуючи за емоційним 

фоном — це убезпечить вас у складних 

ситуаціях. 

 

Визначилися всі фіналісти Євробачення-

2019 

Завершився другий півфінал Євробачення-

2019, яке проходить в ізраїльському Тель-

Авіві.

 

Гордон і Бацман пішли з каналу "112 

Україна" через Медведчука 

Журналіст, засновник інтернет-видання 

"ГОРДОН" Дмитро Гордон повідомив, що 

припиняє свою співпрацю з телеканалом "112 

Україна".

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701892-komitet-palati-predstavnikiv-ssa-zatverdiv-zakonoproekt-z-pidtrimkou-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701892-komitet-palati-predstavnikiv-ssa-zatverdiv-zakonoproekt-z-pidtrimkou-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701892-komitet-palati-predstavnikiv-ssa-zatverdiv-zakonoproekt-z-pidtrimkou-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2701892-komitet-palati-predstavnikiv-ssa-zatverdiv-zakonoproekt-z-pidtrimkou-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2701279-17-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2701279-17-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2701908-viznacilisa-vsi-finalisti-evrobacenna2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2701908-viznacilisa-vsi-finalisti-evrobacenna2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2701884-gordon-i-bacman-pisli-z-kanalu-112-ukraina-cerez-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2701884-gordon-i-bacman-pisli-z-kanalu-112-ukraina-cerez-medvedcuka.html


 

Екс-король Бельгії платитиме штраф за 

кожен день зволікання з ДНК-тестом 

Колишній король Бельгії Альберт ІІ муситиме 

платити штраф у сумі 5000 євро за кожен день 

зволікання з проходженням ДНК-тесту, до 

якого його зобов’язали ухвалою суду.

 

 

В Австрії ученицям початкових шкіл 

заборонили носити хіджаби 

Парламент Австрії схвалив заборону на 

носіння хіджабу в початкових школах.

 

У Німеччині представили повітряне таксі 

(фото, відео) 

Німецький стартап Lilium продемонстрував 

прототип п'ятимісного автономного 

повітряного таксі.

 

17 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за ініціативою ООН, відзначається 

Всесвітній день електрозв’язку та 

інформаційного суспільства та День Весак.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701940-ekskorol-belgii-platitime-straf-za-kozen-den-zvolikanna-z-dnktestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701940-ekskorol-belgii-platitime-straf-za-kozen-den-zvolikanna-z-dnktestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701938-v-avstrii-ucenicam-pocatkovih-skil-zaboronili-nositi-hidzabi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2701938-v-avstrii-ucenicam-pocatkovih-skil-zaboronili-nositi-hidzabi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2701966-u-nimeccini-predstavili-povitrane-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2701966-u-nimeccini-predstavili-povitrane-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2701255-17-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2701255-17-travna-pamatni-dati.html
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