
Єдина країна - Україна і світ 29.05.19 

 

 

ВИБОРИ – 2019 

 

Разумков прокоментував ймовірність 

відставки генпрокурора 

Відставки генпрокурора Юрія Луценка не 

варто чекати до результатів дострокових 

виборів у парламент.

 

Лещенко хоче в Раду зі ―Слугою народу‖, 

але заяви Джуліані заважають 

Позафракційний народний депутат Сергій 

Лещенко хотів би балотуватися на 

парламентських виборах як кандидат від партії 

«Слуга народу», якщо партія вирішить 

приймати чинних або колишніх депутатів.
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Саакашвілі: У мене немає жодних 

політичних амбіцій  

Колишній президент Грузії та екс-голова 

Одеської обласної державної адміністрації 

Міхеїл Саакашвілі заявив, що не має 

політичних амбіцій.

 

Громадяни, які змінять місце голосування, 

не зможуть обирати мажоритарників 

Громадяни, які на виборах у Верховну Раду 

голосуватимуть не за місцем реєстрації, не 

зможуть підтримати кандидата на 

одномандатному окрузі.

СВІТ 

 

Європейці проголосували за сильний та 

єдиний ЄС – Туск 

Під час Європейських виборів більшість 

громадян країн ЄС проголосували за сильний 

та об’єднаний Євросоюз та відкинули тих, хто 

виступає за послаблення Європи.

 

Кандидат у прем'єри Британії назвав Brexit 

без угоди ―самогубством‖ консерваторів 

Міністр закордонних справ Великої Британії та 

претендент на пост лідера Консервативної 

партії Джеремі Хант назвав «політичним 

самогубством» для політсили вихід країни з 

ЄС без угоди.
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Штати попередили Росію про 

неприйнятність авіаударів у Сирії 

Офіційний Вашингтон висловив занепокоєння 

у зв'язку з невибірковими авіаударами 

російської авіації та сил режиму Башара Асада 

в північно-західній частині Сирії, внаслідок 

яких загинули сотні цивільних, у тому числі 

невинні діти.

 

Сербія відправила армію та авіацію до 

кордону з Косово — ЗМІ 

Бронетехніка і авіація армії Сербії стягується 

до кордону з Косово.

 

Трамп посперечався із Болтоном щодо 

ракетних випробувань КНДР 

Радник президента США з нацбезпеки Джон 

Болтон посперечався з главою Білого дому 

Дональдом Трампом через ракетні 

випробування в Північній Кореї.

 

Трамп залишився задоволений своїм 

візитом до Японії 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

чотириденний візит до Японії виявився 

надзвичайно вдалим і сторони досягли 

значного прогресу з низки питань.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710114-ssa-poperedili-rosiu-pro-neprijnatnist-aviaudariv-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710114-ssa-poperedili-rosiu-pro-neprijnatnist-aviaudariv-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710114-ssa-poperedili-rosiu-pro-neprijnatnist-aviaudariv-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710130-serbia-vidpravila-armiu-ta-aviaciu-do-kordonu-z-kosovo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710130-serbia-vidpravila-armiu-ta-aviaciu-do-kordonu-z-kosovo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710130-serbia-vidpravila-armiu-ta-aviaciu-do-kordonu-z-kosovo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710144-tramp-posperecavsa-iz-boltonom-sodo-raketnih-viprobuvan-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710144-tramp-posperecavsa-iz-boltonom-sodo-raketnih-viprobuvan-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710144-tramp-posperecavsa-iz-boltonom-sodo-raketnih-viprobuvan-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710155-tramp-zalisivsa-zadovolenij-svoim-vizitom-do-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710155-tramp-zalisivsa-zadovolenij-svoim-vizitom-do-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710155-tramp-zalisivsa-zadovolenij-svoim-vizitom-do-aponii.html


 

У ПАРЄ закликали Росію поновити 

розслідування вбивства Нємцова 

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи 

з юридичних питань і прав людини закликав 

владу Російської Федерації поновити 

розслідування вбивства опозиційного політика 

Бориса Нємцова.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна дотримуватиметься зобов’язань, 

узятих перед МВФ — Президент 

Міжнародний валютний фонд є надійним 

партнером для України, а Київ залишатиметься 

партнером, який дотримується своїх 

зобов’язань.

 

США й надалі постачатимуть Україні 

бойову зброю – Волкер 

Сполучені Штати продовжуватимуть 

співпрацю з Україною для нарощування її 

військових спроможностей, включаючи 

постачання бойової (летальної) зброї.

 

Україна може отримати від ЄС 500 

мільйонів євро, проте за певних умов 

Євросоюз пропонує Україні продовження 

програми макрофінансової допомоги, що 

передбачає надання 500 мільйонів євро 

довгострокової позики.

ТОЧКА ЗОРУ 
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Укрінформ знову серед лідерів за 

стандартами - ІМІ 

Інститут масової інформації підбив підсумки 

моніторингу онлайн-ЗМІ за новою 

комплексною методологією оцінки 

професійності та відповідальності онлайн-

медіа і Українське національне інформаційне 

агентство "Укрінформ" знову серед лідерів.

 

Референдум останньої надії. Чорний день 

румунських корупціонерів 

Народ Румунії висловився за заборону амністії 

для корупційних представників влади

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Міжнародний день миротворців 

Організації Об’єднаних Націй.

 

Окупанти шість разів гатили із забороненої 

зброї, один поранений 

28 травня збройні формування Російської 

Федерації 11 разів порушили режим 

припинення вогню.
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Основними причинами смертності в Україні 

є неінфекційні хвороби - Супрун 

Неінфекційні хвороби — рак, діабет, серцево-

судинні захворювання, психічні розлади та 

хронічні обструктивні захворювання легень — 

є провідною причиною смертності в Україні.

 

Папа Римський порівняв стіну Трампа з 

багатостраждальною Берлінською стіною 

Папа Римський Франциск вважає, що 

ініціатива президента США Дональда Трампа 

звести стіну на кордоні з Мексикою принесе 

людські страждання, як це відбувалося 

минулого століття з Берлінською стіною.

 

Велика кількість заборон в КНДР штовхає 

громадян до корупції - ООН 

Департамент ООН із прав людини опублікував 

звіт, у якому повідомляється, що жителі 

Північної Кореї змушені постійно сплачувати 

хабарі, щоб вижити.

 

Мережа супутників SpaceX може ―вбити‖ 

наземні радіотелескопи — науковці 

Супутники Starlink, які американська компанія 

з виробництва космічної техніки SpaceX 

запустила минулого тижня, створюватиме 

проблеми для наземних мікрохвильових 

радіотелескопів.

 

Синоптики прогнозують грози, шквальний 

вітер та спеку до +33° 

У середу у західних областях пройдуть грозові 

дощі, ймовірний подекуди град та шквали, 

температура 24-29°.
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29 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні освяченого Феодора; чи шумітиме 

листям дуб, чи буцатиметься Овен і рятуємося 

від низького високим

СПОРТ 

 

«Барселона» повідомила Вальверде про його 

відставку – ЗМІ 

Чемпіон Іспанії влітку змінить головного 

тренера.
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