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Гройсман не об'єднуватиметься із 

Порошенком на виборах до Ради 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 

виключає можливість об'єднання його партії 

"Українська стратегія" із партією "Європейська 

солідарність", яку очолює Петро Порошенко.

 

Націоналісти зробили заяву щодо 

"інформаційного референдуму" Зеленського 

Ідея референдуму «про мир з Москвою» не 

тільки не відповідає інтересам нашої держави, 

а є відвертою спробою реалізувати 

московський сценарій дестабілізації ситуації в 

Україні, що може призвести до втрати 

державності.

СВІТ 
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В Європарламенті оголосили результати 

виборів 

У прес-центрі Європарламенту оголосили 

остаточні результати Європейських виборів 

після закриття всіх виборчих дільниць в 

країнах Євросоюзу. 

 

Німецькі консерватори заявили, що досягли 

своєї мети на виборах в Європарламент 

Німецькі консерватори заявили, що досягли 

мети на виборах в Європарламент і тепер 

розраховують на те, що їх кандидат Манфред 

Вебер очолить Європейську комісію.

 

Партія Ле Пен виграє вибори до 

Європарламенту у Франції 

Ультраправа партія «Національне об’єднання» 

Марін Ле Пен, яка є прихильницею Росії і 

визнає анексію Криму, перемагає на виборах 

до Європарламенту у Франції.

 

Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон 

пройшов до Європарламенту 

Колишній голова уряду Каталонії Карлес 

Пучдемон, який ховається від іспанського 

правосуддя в Бельгії, отримає депутатський 

мандат в Європарламенті.
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Новим президентом Литви стане екс-банкір 

Гітанас Науседа 

Економіст і колишній банкір Гітанас Науседа, 

незалежний кандидат і правоцентрист за 

переконаннями переміг у другому турі 

президентських виборів у Литві 26 травня.

 

Європейські Соціалісти хочуть, аби 

Тіммерманс очолив Єврокомісію 

Представник Європейських Соціалістів і 

Демократів Удо Булманн оголосив про намір 

його політичної групи, за результатами 

європейських виборів, наполягати на 

призначенні Франса Тіммерманса Президентом 

Єврокомісії.

 

У Європарламенті Чехію представлятимуть 

проєвропейські політичні сили  

В Чехії у виборах до Європейського 

парламенту здобули перемогу проєвропейські 

політичні партії й сили.

 

Нарендра Моді знову став прем'єр-

міністром Індії 

Президент Індії Рам Натх Ковінд призначив на 

посаду прем'єр-міністра Нарендра Моді, партія 

якого "Бхаратія Джаната парті" (Індійська 

народна партія) перемогла на парламентських 

виборах.

 

Трамп та Болтон розійшлися в оцінці 

загрози з боку КНДР 

Президент США Дональд Трамп і його радник 

з питань національної безпеки Джон Болтон 

публічно розійшися в оцінці серйозності 

загрози, яку представляє Північна Корея.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Петиція про Голодомор на сайті бундестагу 

набрала необхідну кількість голосів 

Петиція з пропозицією визнати Голодомор 

1932-33 рр. геноцидом українського народу, 

розміщена на сайті бундестагу, набрала 

необхідні для розгляду 50 тисяч підписів.

 

Матіос назвав суму збитків України від 

захоплення суден у Керченській протоці 

Головний військовий прокурор України 

Анатолій Матіос назвав розмір збитків від 

захоплення Росією українських суден у 

Керченській протоці.

 

Зеленський заявив про підтримку кіно: 

Чекаємо глядачів, якi обиратимуть зняте в 

Україні 

Президент України Володимир Зеленський 

наголосив, що пiдтримка українського 

кiновиробництва — одне з прiоритетних 

завдань.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Бельгія проголосувала. Спокійно 

У Бельгії – скільки розмов було останні місяці 

навколо Європейських виборів - вони як 

почалися зранку, так і завершилися пополудні.
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Ігор Сікорський. Прихильний до неба 

Продовження мультимедійного циклового 

проекту "КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ" – до 130-

річчя від дня народження Ігоря Сікорського

 

Бібліотека нового дня: ідеї, простір, 

меценати 

За підтримки ТМ Parimatch  на цьогорічному 

Книжковому арсеналі функціонує стенд 

проекту  «Бібліотека Майбутнього».

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні виповнилося б 90 років від дня 

народження Романа Іваничука, українського 

письменника, патріарха української історичної 

романістики, знаного громадського діяча.

 

Окупанти за добу тричі порушили "тишу", 

втрат немає 

У неділю, 26 травня, збройні формування 

Російської Федерації тричі порушили режим 

припинення вогню. 
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Армія Асада застосувала фосфорні бомби у 

сирійському Ідлібі 

Війська сирійського президента Башара Асада 

застосували заборонені міжнародними 

конвенціями бомби з білим фосфором під час 

обстрілу у провінції Ідліб.

 

В Уельсі ураган підняв з моря доісторичний 

ліс 

В Уельсі після урагану з моря з’явився 

доісторичний ліс, який залишався похованим 

під піском і водою упродовж понад 4,5 тисячі 

років.

 

Турецький фермер знайшов на городі 

артефакти, яким майже 5 тисяч років 

У східній турецькій провінції Ерзурум фермер 

під час сільгоспробіт на своєму полі знайшов 

п’ять цінних артефактів, вік яких становить 

приблизно 5 тисяч років.

 

27 травня: народний календар і астровісник 

На Сидора-Бокогрія вивільга співає, теплий 

вітер подуває, сонце припікає

СПОРТ 
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Фінляндія виграла чемпіонат світу-2019 з 

хокею 

У словацьких містах Братислава та Кошице 

завершився 83-й чемпіонат світу з хокею з 

шайбою серед чоловічих команд.

 

Спортивна гімнастика: Радівілова виборола 

три медалі на Кубку світу 

В Хорватії Ангеліна Радівілова перемогла у 

вправах на колоді.

 

Денис Бойко отримав травму, збірна 

залишилась з одним воротарем 

Перед відбірковими матчами Євро-2020 у 

збірної України виникли проблеми з 

воротарями.

 

«Динамо» презентувало нову форму 

На футболках буде автограф Лобановського.
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