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СВІТ 

 

Мей у відставку не збирається — попри 

масовий опір підлеглих 

Глава уряду Великої Британії Тереза Мей 

заявила, що не піде з посади, незважаючи на 

критику її стратегії щодо Brexit від своїх колег.

 

ЗМІ: Мей оголосить про відставку 24 

травня 

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 

оголосить про свою відставку у пятницю, 

24 травня, через розбіжності її позиції щодо 

Brеxit з позицією уряду.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706200-mej-u-vidstavku-ne-zbiraetsa-popri-masovij-opir-pidleglih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706200-mej-u-vidstavku-ne-zbiraetsa-popri-masovij-opir-pidleglih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706287-zmi-mej-ogolosit-pro-vidstavku-24-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706287-zmi-mej-ogolosit-pro-vidstavku-24-travna.html


 

Столтенберг повідомив, коли та де має 

відбутися наступний саміт НАТО 

Черговий саміт НАТО відбудеться в Лондоні 

3-4 грудня, повідомив генеральний секретар 

альянсу Єнс Столтенберг.

 

ООН закликала Британію повернути 

острови Чагос Маврикію 

Британія повинна якнайшвидше відмовитися 

від контролю над архіпелагом Чагос в 

Індійському океані, на який претендує 

Маврикій, вирішила Генасамблея ООН. 

 

ФРН, Португалія та Словенія почали 

підготовку до головування в ЄС 

Німеччина, Португалія та Словенія, які будуть 

головувати у Раді Європейського Союзу 

відповідно у другій половині 2020-го та у 2021 

році, мають намір тісно координувати свою 

роботу як Трійка ЄС.

 

Суд у Нью-Йорку дозволив банкам 

розкрити фінансові звіти Трампа 

У середу, 22 травня, федеральний суд у штаті 

Нью-Йорк виніс рішення, що дозволяє банкам 

Deutsche Bank та Capital One передати у 

Конгрес США фінансові звіти Дональда 

Трампа.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706213-stoltenberg-povidomiv-koli-ta-de-mae-vidbutisa-nastupnij-samit-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706213-stoltenberg-povidomiv-koli-ta-de-mae-vidbutisa-nastupnij-samit-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706216-oon-zaklikala-britaniu-povernuti-ostrovi-cagos-mavrikiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706216-oon-zaklikala-britaniu-povernuti-ostrovi-cagos-mavrikiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706228-frn-portugalia-ta-slovenia-pocali-pidgotovku-do-golovuvanna-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706228-frn-portugalia-ta-slovenia-pocali-pidgotovku-do-golovuvanna-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706285-sud-u-nujorku-dozvoliv-bankam-rozkriti-finansovi-zvitnosti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706285-sud-u-nujorku-dozvoliv-bankam-rozkriti-finansovi-zvitnosti-trampa.html


 

Спостерігачі не підтвердили інформацію 

США щодо хіматаки в Сирії 

Сирійський моніторинговий центр та 

організація "Білі шоломи" запевняють, що 

немає підтверджень заяви Держдепартаменту 

США про скоєння кілька днів тому в Сирії 

проурядовими силами хімічної атаки. 

 

В Росії на 20 діб заарештували соратника 

Навального 

Симоновський районний суд Москви на 20 діб 

заарештував соратника Олексія Навального, 

колишнього главу його передвиборного штабу 

Леоніда Волкова.

 

Призначення Богдана главою АП 

викликало "деякі запитання" у США – 

Гербст 

У Вашингтоні виникли "деякі запитання" у 

зв'язку з указом Президента України 

Володимира Зеленського про призначення на 

чолі його адміністрації Андрія Богдана, якого 

пов'язують з українським олігархом Ігорем 

Коломойським.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Міжнародний комітет Сенату США схвалив 

"українську" резолюцію 

Комітет з питань міжнародних відносин Сенату 

США затвердив для голосування Резолюцію S. 

Res. 74 щодо вшанування п'ятої річниці 

Революції гідності в Україні, відзначення 

хоробрості, рішучості та жертв народу України 

під час та після революції та засудження 

триваючої російської агресії проти України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706235-sposterigaci-ne-pidtverdili-informaciu-ssa-sodo-himataki-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706235-sposterigaci-ne-pidtverdili-informaciu-ssa-sodo-himataki-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706240-v-rosii-na-20-dib-zaarestuvali-soratnika-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706240-v-rosii-na-20-dib-zaarestuvali-soratnika-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706293-priznacenna-glavi-apu-viklikalo-deaki-zapitanna-v-ssa-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706293-priznacenna-glavi-apu-viklikalo-deaki-zapitanna-v-ssa-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706293-priznacenna-glavi-apu-viklikalo-deaki-zapitanna-v-ssa-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706293-priznacenna-glavi-apu-viklikalo-deaki-zapitanna-v-ssa-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706252-miznarodnij-komitet-senatu-ssa-shvaliv-ukrainsku-rezoluciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706252-miznarodnij-komitet-senatu-ssa-shvaliv-ukrainsku-rezoluciu.html


 

НАТО обіцяє розширити військову 

підтримку України 

Новий головнокомандувач Об'єднаними 

збройними силами НАТО в Європі генерал Тод 

Уолтерс пообіцяв розширити військову 

підтримку України.

 

Саакашвілі просить Зеленського повернути 

громадянство — в АП передали звернення 

Адвокат екс-президента Грузії і екс-голови 

Одеської облдержадміністрації Міхеїла 

Саакашвілі Руслан Чорнолуцький повідомив, 

що подав в Адміністрацію Президента 

звернення Саакашвілі з проханням повернути 

йому громадянство України.

 

Єльченко написав голові Радбезу ООН 

лист-роз'яснення щодо "мовного" закону 

У середу, 22 травня, Постійний представник 

України Володимир Єльченко написав листа 

чинному президентові Ради Безпеки ООН 

Діану Тріаншаху Джані, у якому пояснив 

абсурдність спроб Росії обговорити на Радбезі 

український мовний закон.

 

Данилюк розповів, як має працювати РНБО 

Адміністрація Президента та Рада національної 

безпеки і оборони мають бути центром 

стабільності держави.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706271-nato-obicae-rozsiriti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706271-nato-obicae-rozsiriti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706194-saakasvili-prosit-zelenskogo-povernuti-jomu-gromadanstvo-v-ap-peredali-zvernenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706194-saakasvili-prosit-zelenskogo-povernuti-jomu-gromadanstvo-v-ap-peredali-zvernenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706207-elcenko-napisav-lista-golovi-radi-bezpeki-oon-sodo-sprob-obgovoruvati-movu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706207-elcenko-napisav-lista-golovi-radi-bezpeki-oon-sodo-sprob-obgovoruvati-movu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706205-daniluk-rozpoviv-ak-mae-pracuvati-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706205-daniluk-rozpoviv-ak-mae-pracuvati-rnbo.html


 

Супрун обіцяє, що медреформа дасть 

онкохворим доступне лікування 

Реформа системи охорони здоров’я в Україні 

передбачає забезпечення хворим на рак 

ефективного та доступного лікування.

 

Росія "загубила" 80 полонених українців — 

Марчук 

Росія "встановила" лише 27 полонених, про ще 

80 чоловік вона нічого не знає та "не знайшла 

їх".

 

Родичі заручників Кремля звернулися до 

Зеленського 

Родичі заручників Кремля, що перебувають на 

території Росії, а також в окупованому Криму 

та на Донбасі, правозахисники, що опікуються 

цими питаннями, звернулися до президента 

України з пропозицією про конкретні дії для 

звільнення їхніх близьких.

 

Розпуск Ради може вплинути на співпрацю з 

МВФ – міністр 

Рішення президента України Володимира 

Зеленського про розпуск Верховної Ради може 

вплинути на співпрацю з Міжнародним 

валютним фондом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706209-suprun-obicae-so-medreforma-dast-onkohvorim-dostupne-likuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706209-suprun-obicae-so-medreforma-dast-onkohvorim-dostupne-likuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2706220-rosia-zagubila-80-polonenih-ukrainciv-marcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2706220-rosia-zagubila-80-polonenih-ukrainciv-marcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706231-rodici-zarucnikiv-kremla-zvernulisa-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706231-rodici-zarucnikiv-kremla-zvernulisa-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706241-rozpusk-radi-moze-vplinuti-na-spivpracu-z-mvf-ministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706241-rozpusk-radi-moze-vplinuti-na-spivpracu-z-mvf-ministr.html


 

Україна та Ізраїль мінімізують відмови у 

перетині кордону для громадян 

Україна та Ізраїль докладуть максимум зусиль 

для мінімізації кількості відмов у перетині 

кордону для громадян обох держав.

 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Війна США та Ірану на порозі: чого чекати 

Питання дня: наскільки реальною є війна США 

та Ірану та які ризики і перспективи несуть її 

можливі сценарії

 

“Зроблено в Україні”. Гастрономічна 

виставка у Нідерландах 

Чим українські компанії дивують 

європейський ринок

 

Як три українські стартапи привернули 

увагу у світі 

Підібрати ідеально одяг в онлайні і отримати 

замовлення в ресторані за 2 хвилини? Все 

починається від бажання вдосконалити 

наявний сервіс...

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706279-ukraina-ta-izrail-minimizuut-vidmovi-u-peretini-kordonu-dla-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706279-ukraina-ta-izrail-minimizuut-vidmovi-u-peretini-kordonu-dla-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706118-vijna-ssa-ta-iranu-na-porozi-cogo-cekati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706118-vijna-ssa-ta-iranu-na-porozi-cogo-cekati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705904-zrobleno-v-ukraini-gastronomicna-vistavka-u-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705904-zrobleno-v-ukraini-gastronomicna-vistavka-u-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2705150-ak-tri-ukrainski-startapi-privernuli-uvagu-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2705150-ak-tri-ukrainski-startapi-privernuli-uvagu-u-sviti.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

23 травня: народний календар і астровісник 

Дотримуйтеся порядку і правил в усьому і 

всюди

 

Ломаченко - кращий боксер світу за версією 

The Ring 

Усик посідає в рейтингу 5-е місце.

 

Нідерландський корабель перехопив понад 

1,5 тонни кокаїну 

Нідерландський військовий корабель 

“Гронінген” перехопив понад 1 600 кілограмів 

кокаїну на Карибах.

 

У Барі оберуть найкращий косплей 

королеви-засновниці міста Бони Сфорци 

На Вінниччині у місті Барі під час святкування 

Дня міста оберуть найкращий косплей 

королеви-засновниці міста Бони Сфорци.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705617-23-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705617-23-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2706193-lomacenko-znovu-ocoliv-rejting-krasih-bokseriv-svitu-za-versieu-the-ring.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2706193-lomacenko-znovu-ocoliv-rejting-krasih-bokseriv-svitu-za-versieu-the-ring.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706233-niderlandskij-korabel-perehopiv-ponad-15-tonni-kokainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706233-niderlandskij-korabel-perehopiv-ponad-15-tonni-kokainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2706250-u-bari-oberut-najkrasij-kosplej-korolevizasnovnici-mista-boni-sforci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2706250-u-bari-oberut-najkrasij-kosplej-korolevizasnovnici-mista-boni-sforci.html


 

Сценарист «Гри престолів» працюватиме 

над серіалом «Володар перснів» 

Один з продюсерів та сценаристів «Гри 

престолів» Браян Когман приєднався до 

команди сценаристів серіалу за мотивами 

«Володаря перснів», який знімає Amazon 

Studios.

 

23 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 100 років тому, засновано Одеську 

кіностудію художніх фільмів.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2706269-scenarist-gri-prestoliv-pracuvatime-nad-serialom-volodar-persniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2706269-scenarist-gri-prestoliv-pracuvatime-nad-serialom-volodar-persniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2705659-23-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2705659-23-travna-pamatni-dati.html

