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СВІТ 

 

Трамп спростував чутки, що Штати хочуть 

піти на мирні переговори з Іраном 

Президент США Дональд Трамп спростував 

повідомлення ЗМІ про те, що в Білому домі 

вже зараз обмірковують можливість піти на 

мирні переговори з Іраном.

 

Іран у чотири рази збільшив виробництво 

низькозбагаченого урану 

Іран в чотири рази збільшив виробництво 

низькозбагаченого урану і скоро може вийти за 

межі обмежень запасів, встановлених ядерною 

угодою.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704401-tramp-sprostuvav-cutki-so-stati-hocut-piti-na-mirni-peregovori-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704401-tramp-sprostuvav-cutki-so-stati-hocut-piti-na-mirni-peregovori-z-iranom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704488-iran-u-cotiri-razi-zbilsiv-virobnictvo-nizkozbagacenogo-uranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704488-iran-u-cotiri-razi-zbilsiv-virobnictvo-nizkozbagacenogo-uranu.html


 

Трамп ховає свого екс-радника від слухань 

у Конгресі щодо російської справи 

Президент США Дональд Трамп доручив 

колишньому адвокату Білого дому Дону 

Макгану відхилити виклик на слухання в 

Конгресі для свідчень у вівторок по справі, 

пов'язаній із втручанням РФ у вибори в США, 

яку розслідував спецпрокурор Мюллер.

 

У Штатах спрогнозували смертельні 

торнадо в центрі країни 

Національна метеорологічна служба 

Сполучених Штатів попередила жителів двох 

штатів у центральній частині країни про 

надпотужні торнадо впродовж ближчих годин.

 

У Франції сотні нелегалів захопили 

аеропорт 

перешкоджають посадці пасажирів, вимагають 

зустрічі з прем’єр-міністром Едуардом Філіппе 

та закликають покласти край депортаціям.

 

Британські спецслужби за останні два роки 

зірвали 19 масштабних терактів 

Служби безпеки Об’єднаного Королівства за 

останні 2 роки попередили й зірвали 19 

великих терористичних актів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704429-tramp-hovae-svogo-eksradnika-vid-sluhan-u-kongresi-sodo-rosijskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704429-tramp-hovae-svogo-eksradnika-vid-sluhan-u-kongresi-sodo-rosijskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704417-u-statah-sprognozuvali-smertelni-tornado-v-centri-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704417-u-statah-sprognozuvali-smertelni-tornado-v-centri-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/tag-migranti
https://www.ukrinform.ua/tag-migranti
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704443-britanski-specsluzbi-za-ostanni-dva-roki-zirvali-19-masstabnih-teraktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704443-britanski-specsluzbi-za-ostanni-dva-roki-zirvali-19-masstabnih-teraktiv.html


 

Біля берегів Туреччини затримали майже 50 

нелегалів на човні 

Біля західного узбережжя Туреччини, 

неподалік Ізміра, берегова охорона затримала 

на човні 47 нелегальних мігрантів.

 

Ізраїль і ХАМАС домовилися про піврічне 

перемир'я у секторі Гази 

Ізраїль домовився з ХАМАС про припинення 

вогню вздовж кордону із сектором Гази на 

півроку.

 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Рада Безпеки ООН відмовилася 

обговорювати український “мовний закон” 

У понеділок, 20 травня, члени Ради Безпеки 

ООН проголосували проти проведення 

засідання, ініційованого делегацією РФ щодо 

українського “мовного закону”.

 

Єльченко розповів, для чого Росії засідання 

Радбезу ООН щодо "мовного закону" 

Дата, яку Росія обрала для призначення 

засідання Ради Безпеки ООН щодо 

українського “мовного закону” не випадкова, і 

може бути пов’язана з датою інавгурації 

Президента України Володимира Зеленського з 

метою послати йому сигнал.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704456-bila-beregiv-tureccini-zatrimali-majze-50-nelegaliv-na-covni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704456-bila-beregiv-tureccini-zatrimali-majze-50-nelegaliv-na-covni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704503-izrail-i-hamas-domovilisa-pro-pivricne-peremira-u-sektori-gazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704503-izrail-i-hamas-domovilisa-pro-pivricne-peremira-u-sektori-gazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704405-rada-bezpeki-oon-vidmovilasa-obgovoruvati-ukrainskij-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704405-rada-bezpeki-oon-vidmovilasa-obgovoruvati-ukrainskij-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704403-elcenko-rozpoviv-dla-cogo-rosii-zasidanna-radbezu-oon-sodo-movnogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704403-elcenko-rozpoviv-dla-cogo-rosii-zasidanna-radbezu-oon-sodo-movnogo-zakonu.html


 

Німеччина в ООН: Ми пропонували Радбез 

пізніше, але Росія вимагала саме 20 травня 

Члени Ради Безпеки ООН пропонували Росії 

провести засідання не у день інавгурації 

Зеленського, а пізніше, але Росія наполягала 

лише на цій даті, тому члени РБ вирішили його 

не проводити.

 

Франція і Німеччина прокоментували 

"мовний" Радбез ООН, який так і не 

відбувся 

Український “мовний закон” не несе загроз 

миру та безпеці, які є основними пріоритетами 

Ради Безпеки ООН, і намагаючись ініціювати 

засідання щодо нього, Росія хоче винести на 

обговорення Радбезу внутрішні справи іншої 

суверенної держави.

 

Росія в РБ ООН хоче пізніше повернутися 

до обговорення “мовного закону” 

Росія почула інших членів Радбезу ООН щодо 

готовності провести засідання щодо 

українського “мовного закону” в інший час та 

залишає за собою право знову ініціювати таке 

засідання.

 

Порошенко зустрівся з Волкером і вручив 

йому орден 

Екс-президент Петро Порошенко зустрівся зі 

спеціальним представником США Куртом 

Волкером.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704409-nimeccina-v-oon-mi-proponuvali-radbez-piznise-ale-rosia-vimagala-same-20-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704409-nimeccina-v-oon-mi-proponuvali-radbez-piznise-ale-rosia-vimagala-same-20-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704425-francia-i-nimeccina-prokomentuvali-movnij-radbez-oon-akij-tak-i-ne-vidbuvsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704425-francia-i-nimeccina-prokomentuvali-movnij-radbez-oon-akij-tak-i-ne-vidbuvsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704425-francia-i-nimeccina-prokomentuvali-movnij-radbez-oon-akij-tak-i-ne-vidbuvsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704425-francia-i-nimeccina-prokomentuvali-movnij-radbez-oon-akij-tak-i-ne-vidbuvsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704413-rosia-v-rb-oon-hoce-piznise-povernutisa-do-obgovorenna-movnogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704413-rosia-v-rb-oon-hoce-piznise-povernutisa-do-obgovorenna-movnogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704395-porosenko-zustrivsa-z-volkerom-i-vruciv-jomu-orden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704395-porosenko-zustrivsa-z-volkerom-i-vruciv-jomu-orden.html


 

Зеленський обговорив президентом 

Угорщини продовження тиску на РФ 

Президент України Володимир Зеленський 

обговорив із Президентом Угорщини Яношем 

Адером співпрацю двох країн у продовженні 

міжнародного тиску на Росію.

 

Зеленський — президенту Естонії: За мого 

президентства не буде “телефонного права” 

Президент України Володимир Зеленський 

обговорив із Президентом Естонії Керсті 

Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію, 

подальшу підтримку євроінтеграції нашої 

держави.

 

Зеленський розраховує на підтримку 

Європи щодо укладення газового контракту 

з РФ 

Президент України Володимир Зеленський та 

віце-президент Єврокомісії з питань 

Енергетичного союзу Марош Шефчович 

обговорили протидію агресії Кремля на 

Донбасі, перспективи деокупації Криму та 

проведення чергового раунду переговорів у 

форматі Україна – ЄС – РФ.

 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Інавгураційний спіч Президента 

Зеленського: прихильники й опоненти 

Експерти-політологи дали оцінку першим 

заявам новообраного президента України. 

Вони доволі несхожі між собою

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704391-zelenskij-obgovoriv-prezidentom-ugorsini-prodovzenna-tisku-na-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704391-zelenskij-obgovoriv-prezidentom-ugorsini-prodovzenna-tisku-na-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704399-zelenskij-prezidentu-estonii-za-mogo-prezidentstva-ne-bude-telefonnogo-prava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704399-zelenskij-prezidentu-estonii-za-mogo-prezidentstva-ne-bude-telefonnogo-prava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704431-zelenskij-rozrahovue-na-pidtrimku-evropi-sodo-ukladenna-gazovogo-kontraktu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704431-zelenskij-rozrahovue-na-pidtrimku-evropi-sodo-ukladenna-gazovogo-kontraktu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704431-zelenskij-rozrahovue-na-pidtrimku-evropi-sodo-ukladenna-gazovogo-kontraktu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704431-zelenskij-rozrahovue-na-pidtrimku-evropi-sodo-ukladenna-gazovogo-kontraktu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704366-inavguracijna-promova-volodimira-zelenskogo-prihilniki-j-oponenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704366-inavguracijna-promova-volodimira-zelenskogo-prihilniki-j-oponenti.html


 

Гаряче політичне літо 2019-го Україні 

забезпечено 

Про те, які найближчі наслідки матимуть 

перші політичні заяви президента Зеленського

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 травня: народний календар і астровісник 

Для більш чіткого сприйняття інформації варто 

на декілька градусів знизити рівень 

емоційності — не дайте почуттям заволодіти 

розумом — «легкість в думках надзвичайна» 

відомо чим закінчується...

 

У Китаї не показали фінал «Гри престолів» 

через торговельну війну з США 

Китайська телекомунікаційна компанія, що є 

офіційним транслятором продуктів каналу 

HBO у КНР, не показала завершальну серію 

«Гри престолів» через торговельну війну між 

Пекіном і Вашингтоном.

 

Ford скорочує 7 тисяч своїх працівників у 

всьому світі 

Американський автовиробник-гігант, компанія 

Ford оголосила про скорочення 7 тисяч 

працівників з-поміж офісного персоналу у 

всьому світі з метою економії щорічних 

витрат.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704377-garace-politicne-lito-2019go-ukraini-zabezpeceno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2704377-garace-politicne-lito-2019go-ukraini-zabezpeceno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2703866-21-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2703866-21-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2704469-u-kitai-ne-pokazali-final-gri-prestoliv-cerez-torgovelnu-vijnu-z-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2704469-u-kitai-ne-pokazali-final-gri-prestoliv-cerez-torgovelnu-vijnu-z-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2704475-ford-skorocue-7-tisac-svoih-pracivnikiv-u-vsomu-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2704475-ford-skorocue-7-tisac-svoih-pracivnikiv-u-vsomu-sviti.html


 

Штати тимчасово дозволи вести бізнес з 

китайською компанією Huawei 

Міністерство торгівлі США видало генеральну 

ліцензію, яка дозволяє на тимчасовій основі 

(впродовж трьох місяців) американським 

компаніям вести бізнес з китайською 

корпорацією Huawei, а також майже 70-ма її 

філіями, що знаходяться за кордоном.

 

У Венесуелі вирішили відмовитися від Visa і 

MasterCard 

В республіці мають намір розвивати власну 

незалежну платіжну систему, створити яку 

доручив центробанк Венесуели та управління 

інститутів банківського сектора країни.

 

21 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всесвітній день культурного 

різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2704481-ssa-timcasovo-dozvoli-vesti-biznes-z-kitajskou-kompanieu-huawei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2704481-ssa-timcasovo-dozvoli-vesti-biznes-z-kitajskou-kompanieu-huawei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704493-u-venesueli-virisili-vidmovitisa-vid-visa-i-mastercard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2704493-u-venesueli-virisili-vidmovitisa-vid-visa-i-mastercard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2703858-21-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2703858-21-travna-pamatni-dati.html
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