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СВІТ 

 

Нідерланди голосують на виборах до 

Європарламенту - явка низька 

У Нідерландах 23 травня стартували вибори до 

Європарламенту. Явка поки така ж низька, як і 

на попередніх виборах. Виборчі дільниці 

відкрилися сьогодні о 7:30 ранку і закриються 

о 21:00 за місцевим часом.

 

Банкіру-свідку у справі Манафорта 

пред'явили звинувачення 

Банкіра, який свідчив у справі голови виборчої 

кампанії Трампа Пола Манафорта, 

звинуватили у підкупі останнього на мільйони 

доларів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706987-niderlandi-golosuut-na-viborah-do-evroparlamentu-avka-nizka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706987-niderlandi-golosuut-na-viborah-do-evroparlamentu-avka-nizka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706994-bankirusvidku-u-spravi-manaforta-predavili-zvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706994-bankirusvidku-u-spravi-manaforta-predavili-zvinuvacenna.html


 

Торнадо у Штатах забрали вже семеро 

життів, десятки поранених 

Щонайменше семеро осіб загинули в трьох 

штатах, десятки людей зазнали поранень 

внаслідок потужних торнадо, які вирують в 

центрі США.

 

У Британії призначили нового лідера 

Палати громад 

Очільником Палати громад Великобританії 

замість Андреа Лідсом, яка подала у відставку, 

призначений екс-міністр фінансів Мел Страйд.

 

Польща може в червні відновити 

транспортування нафти з РФ 

Польща буде готовою з 9 червня відновити 

транспортування трубопроводом “Дружба” 

нафти з РФ, якщо росіяни погодяться 

відшкодувати збитки за прокачування 

забрудненої сировини.

 

У Японії хочуть збільшити видатки на 

кібербезпеку 

Спеціальна група при уряді Японії просить 

передбачити у бюджеті-2020 кошти для 

поліпшення системи кібербезпеки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706998-tornado-u-statah-zabrali-vze-semero-zittiv-desatki-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706998-tornado-u-statah-zabrali-vze-semero-zittiv-desatki-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2707024-u-britanii-priznacili-novogo-lidera-palati-gromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2707024-u-britanii-priznacili-novogo-lidera-palati-gromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2707041-polsa-moze-v-cervni-vidnoviti-transportuvanna-nafti-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2707041-polsa-moze-v-cervni-vidnoviti-transportuvanna-nafti-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2707048-u-aponii-hocut-zbilsiti-vidatki-na-kiberbezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2707048-u-aponii-hocut-zbilsiti-vidatki-na-kiberbezpeku.html


 

Через пожежі в Ізраїлі евакуюють тисячі 

людей 

Через природні пожежі, що охопили Ізраїль, 

уряд країни звернувся до міжнародної 

спільноти по екстрену допомогу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Волкер розповів у Білому домі про 

інавгурацію Зеленського 

Спецпредставник Держдепартаменту по 

Україні Курт Волкер поінформував 

керівництво США про візит на інавгурацію 

Президента Володимира Зеленського.

 

Сенат США пропонує збільшити на $50 

мільйонів оборонну допомогу Україні 

Проект оборонного бюджету США на 2020 

фінансовий рік передбачає виділення допомоги 

у сфері безпеки й оборони України на $50 млн 

більше, ніж поточного року.

 

Громадськість окреслила "червоні лінії" 

для Зеленського 

Громадські організації звернулися до 

Володимира Зеленського із закликом не 

переступати певних “червоних ліній”.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2707062-cerez-pozezi-v-izraili-evakuuut-tisaci-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2707062-cerez-pozezi-v-izraili-evakuuut-tisaci-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707030-volker-rozpoviv-u-bilomu-domi-pro-inavguraciu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707030-volker-rozpoviv-u-bilomu-domi-pro-inavguraciu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2707001-senat-ssa-proponue-zbilsiti-na-50-miljoniv-oboronnu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2707001-senat-ssa-proponue-zbilsiti-na-50-miljoniv-oboronnu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707031-gromadskist-okreslila-cervoni-linii-dla-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707031-gromadskist-okreslila-cervoni-linii-dla-zelenskogo.html


 

Нацполіція підготувала проект стратегії 

розвитку до 2023 року 

Національна поліція України за участі 

Консультативної місії ЄС, канадських та 

американських партнерів розробила проект 

стратегії розвитку відомства.

 

Ми не бачимо Медведчука перемовником 

від України - Богдан 

Глава Адміністрації Президента України 

Андрій Богдан вважає, що Віктор Медведчук 

не може представляти нашу державу на 

переговорах із Росією.

 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Перехід від «брудної» енергетики до 

«зеленої». Як це робить Німеччина 

Німецька влада виділяє десятки мільярдів євро 

на відмову від вугілля

 

Світ розуміє прагнення України до змін, але 

методи сприймає критично 

Аналізуємо міжнародну реакцію на останні 

події в Україні — розпуск Верховної ради та 

перші офіційні заяви і кадрові призначення 

Президента

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2707049-nacpolicia-pidgotuvala-proekt-strategii-rozvitku-do-2023-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2707049-nacpolicia-pidgotuvala-proekt-strategii-rozvitku-do-2023-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707055-mi-ne-bacimo-medvedcuka-peremovnikom-vid-ukraini-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707055-mi-ne-bacimo-medvedcuka-peremovnikom-vid-ukraini-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706976-perehid-vid-brudnoi-energetiki-do-zelenoi-ak-ce-robit-nimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706976-perehid-vid-brudnoi-energetiki-do-zelenoi-ak-ce-robit-nimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706962-svit-rozumie-pragnenna-ukraini-do-zmin-ale-metodi-sprijmae-kriticno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706962-svit-rozumie-pragnenna-ukraini-do-zmin-ale-metodi-sprijmae-kriticno.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

24 травня: народний календар і астровісник 

Можливі приємні несподіванки, спонтанність і 

непередбачуваність позитивного характеру. 

 

Виставку картин Сущенка покажуть у Нью-

Йорку 

У вівторок, 28 травня, в Українському 

інституті Америки у Нью-Йорку відбудеться 

виставка картин Романа Сущенка та вечір, 

присвячений незаконно ув’язненому 

українському журналісту та іншим бранцям 

Кремля.

 

У Києві створили Українсько-китайський 

центр інновацій 

На базі НТУУ “Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського” відкрився 

Українсько-китайський центр інженерних 

інновацій, де проводитимуть дослідження у 

галузі штучного інтелекту.

 

“Ремінь або розтин” - українців 

привчатимуть до пасків безпеки через шок 

В Україні стартував інформаційний проект 

“Ремінь або розтин”, розроблений у рамках 

кампанії “За безпечні дороги” у співпраці з 

агентством Agama Communications за 

підтримки Міністерства інформаційної 

політики.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2706568-24-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2706568-24-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2707008-vistavku-kartin-susenka-pokazut-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2707008-vistavku-kartin-susenka-pokazut-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2707039-u-kievi-stvorili-ukrainskokitajskij-centr-innovacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2707039-u-kievi-stvorili-ukrainskokitajskij-centr-innovacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2707059-remin-abo-roztin-ukrainciv-privcatimut-do-paskiv-bezpeki-cerez-sok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2707059-remin-abo-roztin-ukrainciv-privcatimut-do-paskiv-bezpeki-cerez-sok.html


 

Facebook видалив понад три мільярди 

"фейкових" акаунтів за півроку 

Компанія Facebook повідомила, що з жовтня 

2018 року по березень 2019 року видалила три 

мільярди фейкових акаунтів. Це у два рази 

більше, ніж за попередній аналогічний період.

 

24 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначають День 

слов’янської писемності і культури.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2707081-facebook-vidaliv-ponad-tri-milardi-fejkovih-akauntiv-za-pivroku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2707081-facebook-vidaliv-ponad-tri-milardi-fejkovih-akauntiv-za-pivroku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706818-24-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706818-24-travna-pamatni-dati.html

