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У Зеленського сказали, з ким готові 

об’єднуватися у коаліцію у новому 

парламенті 

Представник Президента у Верховній Раді 

Руслан Стефанчук заявив, що якщо у новому 

скликанні парламенту доведеться 

об’єднуватися з іншими партіями у коаліцію, 

то імена і прізвища не так важливі, як…

 

У Гройсмана заявили, що з'їзд його партії 

відбудеться наступного тижня 

Партія "Українська стратегія" проведе з'їзд на 

наступному тижні.
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На виборах обиратимуть не лише склад 

нової Ради, але й Прем’єра - Тимошенко 

Під час голосування на парламентських 

виборах громадянам потрібно подумати, кого 

вони хочуть бачити не тільки у Верховній Раді, 

але і на посаді Прем’єр-міністра.

 

Садовий заявив, що його крісло розхитують 

політичні опоненти 

Міський голова Львова та лідер партії 

«Самопоміч» Андрій Садовий заявляє про 

спробу політичних опонентів усунути його з 

посади мера.

 

Луценко планує піти у відставку після 

парламентських виборів 

Генпрокурор Юрій Луценко має намір подати 

у відставку після проведення дочасних 

парламентських виборів.

 

В Україні 60% виборців становлять жінки 

— Петренко 

Жінки становлять 60% виборців в Україні, 

які заслуговують ширшого представництва на 

виборних посадах.

СВІТ 
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Мадуро анонсував вибори у Венесуелі  

У Венесуелі відбудуться вибори до 

Національної ассамблеї.

 

На крісло прем'єра Британії претендують 10 

кандидатів 

На посаду прем'єр-міністра Великої 

Британії претендують вже 10 кандидатів.

 

Британські лейбористи виступили за 

повторний референдум щодо Brexit 

Лідер Лейбористської партії британського 

парламенту Джеремі Корбін заявив, що 

питання виходу Великобританії з Євросоюзу 

повинні вирішити громадяни на повторному 

референдумі.

 

Єврокомісія отримала мандат для 

переговорів в рамках СОТ щодо 

електронної комерції  

Рада міністрів ЄС ухвалила в понеділок мандат 

Єврокомісії на проведення багатосторонніх 

переговорів в рамках Світової організації 

торгівлі щодо регулювання електронної 

комерції.
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США змінили процедуру оформлення 

незаконних мігрантів 

З-за великого напливу незаконних мігрантів, 

уряд США вперше почав перевозити їх для 

оформлення з прикордонних міст до населених 

пунктів, які знаходяться глибше на території 

країни.

 

У МЗС Ірану заявили, що Тегеран не 

зацікавлений у створенні ядерної зброї 

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф 

заявив, що Іран не має на меті розробити 

ядерну зброю, і звинуватив США в загостренні 

ситуації на Близькому Сході.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС готує ноту до Росії щодо звільнення 

військовополонених моряків 

МЗС України планує закликати всіх міністрів 

закордонних справ звернутися до Росії із 

вимогою виконати рішення міжнародного 

Трибуналу щодо звільнення полонених 

українських моряків.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Євровибори у Польщі: перемога 

Качинського та фіаско ―друзів Путіна‖ 

У опозиційної Європейської коаліції є півроку, 

аби зробити висновки

СУСПІЛЬСТВО 
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28 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Івана Франка.

 

Окупанти чотири рази порушили "тишу", 

втрат немає 

27 травня збройні формування Російської 

Федерації чотири рази порушили режим 

припинення вогню, з них двічі – із 

застосуванням заборонених Мінськими 

угодами мінометів калібру 82 мм.

 

Війська Асада атакували Ідліб - 17 загиблих, 

десятки поранених 

У результаті ударів авіації режиму Башара 

Асада по населених пунктах в ідлібській зоні 

деескалації загинули 17 мирних жителів, не 

менше 35 осіб отримали поранення.

 

В Японії чоловік напав з ножем на людей у 

парку: 16 дітей отримали поранення 

В Японії 16 дітей отримали поранення в 

результаті нападу чоловіка із ножем.
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Археологи знайшли у Британії 

давньоримське місто 

Британські археологи заявили, що відкопали в 

графстві Кент неподалік автомагістралі ціле 

римське місто, не відоме раніше.

 

На супутнику Нептуна виявили екзотичну 

форму льоду 

Супутник Нептуна Тритон зберігає загадкову 

геологічну активність і викидає на поверхню 

суміш замерзлого азоту і чадного газу.

 

Перші дні літа будуть з дощами і грозами 

У вівторок, 28 травня, в західних областях 

України очікуються грози, подекуди град, на 

Закарпатті та в Карпатах - значні дощі; вдень 

на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с.

 

28 травня: народний календар і астровісник 

Нині сухого Пархома; чи гудуть над вишнями 

хрущі, чого хочуть Риби і займаємося 

профілактикою чого завгодно

СПОРТ 
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Збірна України стала одноосібним лідером 

на юнацькому чемпіонаті світу з футболу 

Юнацька збірна України з футболу (гравці до 

20-ти років)  вийшла в одноосібні лідери у 

групі D чемпіонату світу-2019, який проходить 

в Польщі.
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