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ВИБОРИ – 2019

 

Кононенко вийшов з партії Порошенка 

Народний депутат Ігор Кононенко заявив про 

вихід із партії “Європейська солідарність”.

 

Савченко заявила, що йде на вибори 

Народний депутат України Надія Савченко 

заявила, що братиме участь у дострокових 

виборах до Верхової Ради, які відбудуться 21 

липня.

СВІТ 
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Пенсійна реформа в Нідерландах вивела на 

вулиці тисячі людей 

Тисячі жителів Нідерландів вийшли на мітинги 

протесту, аби висловити незгоду з 

підвищенням пенсійного віку.

 

У Конгресі заговорили про імпічмент 

Трампа після виступу Мюллера 

Демократи в Конгресі США не виключають 

імпічмент президента після заяви 

спецпрокурора Роберта Мюллера про те, що 

він не міг висувати жодних обвинувачень 

президенту з огляду на політику Мін'юсту.

 

Держдеп: РФ "буденно" демонструє 

неповагу до зобов’язань у сфері безпеки 

Порушення Росією зобов я̓зань у сфері 

контролю за озброєннями, зокрема Договору 

про ліквідацію ракет середньої та малої 

дальності, вже стали буденними.

 

Через тиск США на Іран у терористів 

почалися фінансові проблеми - Держдеп 

Державний департамент США повідомляє, що 

завдяки “кампанії максимального тиску” на 

Іран уже вдалося суттєво обмежити 

фінансування терористичних організацій.
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Європа успішно протистоїть гібридним 

загрозам 

Європейська комісія підготувала доповідь, у 

якій оцінила досягнення ЄС у протидії 

загрозам гібридної війни.

 

Трамп і Ердоган обговорили С-400 та 

домовилися про зустріч 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і 

президент США Дональд Трамп обговорили по 

телефону ситуацію з російськими ЗРК С-400, 

які Анкара має намір отримати від РФ, та 

домовилися про зустріч в Японії в червні.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Волкер: Заяви Джуліані не вплинуть на 

підтримку України з боку США 

Заяви адвоката президента США Руді 

Джуліані, а також звинувачення на адресу сина 

Джо Байдена, пов'язані з Україною, не 

вплинуть на підтримку Америкою 

українського народу. 

 

У Білому домі обговорювали майбутні 

контакти Трампа й Зеленського 

Президентська делегація США, яка відвідала 

інавгурацію Володимира Зеленського, 

обговорювала з Дональдом Трампом 

можливість проведення телефонних 

переговорів або зустрічі з новообраним 

Президентом України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710961-evropa-uspisno-protistoit-gibridnim-zagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710961-evropa-uspisno-protistoit-gibridnim-zagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710961-evropa-uspisno-protistoit-gibridnim-zagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710861-tramp-i-erdogan-obgovorili-s400-ta-domovilisa-pro-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710861-tramp-i-erdogan-obgovorili-s400-ta-domovilisa-pro-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2710861-tramp-i-erdogan-obgovorili-s400-ta-domovilisa-pro-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710963-volker-zaavi-dzuliani-ne-vplinut-na-pidtrimku-ukraini-z-boku-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710963-volker-zaavi-dzuliani-ne-vplinut-na-pidtrimku-ukraini-z-boku-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710963-volker-zaavi-dzuliani-ne-vplinut-na-pidtrimku-ukraini-z-boku-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710953-u-bilomu-domi-obgovoruvali-majbutni-kontakti-trampa-j-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710953-u-bilomu-domi-obgovoruvali-majbutni-kontakti-trampa-j-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710953-u-bilomu-domi-obgovoruvali-majbutni-kontakti-trampa-j-zelenskogo.html


 

Україна залишиться темою переговорів 

Трампа й Путіна – Волкер 

Українське питання, включно з необхідністю 

звільнення Росією українських моряків і 

кораблів, залишається на порядку денному 

відносин США і РФ, у тому числі на 

запланованій наступного місяця зустрічі 

Трампа й Путіна.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Токсичний вплив Росії 

Після кількох років «вигнання» Росія може 

повернутися до Парламентської Асамблеї Ради 

Європи (ПАРЄ)

 

Українські кораблі за вікнами Роттердама. 

Агрофорум-2019 

Український продовольчий форум – новий 

майданчик для світових гравців агробізнесу

 

Який підсумок парламентських виборів є 

для українців найкращим 

Основними учасниками цих виборів 

виступають старі, нові та віртуальні партії та 

«сірі кардинали» від олігархів

СУСПІЛЬСТВО 
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30 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1876 році, в німецькому місті 

Емсі російський цар Олександр ІІ підписав 

Емський указ – розпорядження російського 

уряду, спрямоване на знищення української 

культури.

 

Окупанти гатили з артилерії 152 калібру по 

позиціях ЗСУ під Оріховим 

Збройні формування РФ за минулу добу 19 

разів порушили режим припинення вогню. 

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних 

сил немає.

 

На Рівненщині розбився вертоліт ЗСУ, 

четверо загиблих 

На Рівненщині зазнав аварії вертоліт Мі-8 

Збройних Сил України, загинули четверо 

членів екпажу.

 

Єврокомісія закликала забути про сигарети 

Напередодні Всесвітнього дня без тютюну, 

якій відзначається 31 травня, Європейська 

комісія закликала залишити тютюнопаління у 

минулому.

 

Європейці вибрали найкращу картярську 

пісню 

Композиція Ace of Spades гурту Motörhead 

визнана найкращою піснею про покер всіх 

часів.
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Майже “тропіки”: українцям обіцяють дощі 

та спеку до +33° 

В Україні у четвер, 30 травня, очікуються дощі 

у більшості областей, температура повітря 

вдень на заході становитиме +16-21°; на решті 

території - 28-33°.

 

30 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Явдохи-Свистухи і тихого Ондрона; 

скільки дощів буде у вересні та куди піти 

ввечері

СПОРТ 

 

"Челсі" виграв Лігу Європи УЄФА 

Футболісти англійського клубу "Челсі" стали 

переможцями Ліги Європи УЄФА сезону 2018-

2019 років, вигравши цей титул вдруге.

 

Українські волейболістки обіграли Швецію 

в Золотій Євролізі 

Наша збірна очолила групу.
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