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ЦВК дозволила ще 30 організаціям 

спостерігати за виборами до Ради 

Центральна виборча комісія надала дозвіл мати 

офіційних спостерігачів на виборах народних 

депутатів 21 липня 2019 року 50 громадським 

організаціям.

 

Вакарчук профінансує “Голос” виручкою 

від концерту на ВДНГ 

Святослав Вакарчук витратить на 

фінансування своєї партії “Голос” понад 2 млн 

грн, виручених від концерту “Океану Ельзи”, 

що відбувся в Києві в Національному 

комплексі "Експоцентр України".

СВІТ 
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Трамп з нетерпінням чекає на переговори з 

"незалежною" Британією - Болтон 

Президент США Дональд Трамп з нетерпінням 

чекає на переговори з «повністю незалежною 

Великою Британією» після Brexit.

 

Зятя Трампа звинувачують у тому, що він 

назвав Хашоггі "терористом" 

Радника Білого дому Джареда Кушнера, який є 

зятем президента США дональда Трампа, 

звинуватили у тому, що він у бесіді 

"оффрекордз" (без запису) із журналістом, 

автором книги про Джамаля Хашоггі, назвав 

Хашоггі "терористом". 

 

Трамп помститься Мексиці за мігрантів - 

підвищить мита 

Глава Білого дому висловив намір запровадити 

додаткові 5% митних тарифів на товари з 

Мексики, доки через цю країну до США 

прибуватимуть мігранти.

 

Чехія ускладнює умови надання 

громадянства 

Міністерство внутрішніх справ Чехії має намір 

зробити суворішими правила отримання 

громадянства країни, мотивуючи це 

міркуваннями безпеки.
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Майже 90% поляків вважають свою країну 

безпечною 

За даними соцдослідження, переважна 

більшість громадян Польщі гадають, що 

живуть у безпечній країні.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС закликав Росію дотримуватися 

Мінських угод 

ЄС продовжує вимагати від Росії звільнення 24 

українських моряків, очікує від Москви 

виконання зобов'язань у рамках Мінських угод, 

а також допуску спостерігачів у Крим.

 

Новим главою СММ ОБСЄ в Україні став 

Яшар Халіт Чевік 

Посол Ертурул Апакан передав повноваження 

глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 

Україні своєму співвітчизнику, турецькому 

дипломату Яшару Халіту Чевіку.

 

Зеленський готовий відвідати Францію та 

Німеччину 

Вчора, 30 травня, у Києві Президент України 

Володимир Зеленський зустрівся з міністром 

Європи та закордонних справ Французької 

Республіки Жан-Івом Ле Дріаном і 

Федеральним міністром закордонних справ 

Федеративної Республіки Німеччина Гайко 

Маасом.
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Маріуполь співпрацюватиме з французами 

у сфері екології 

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко і 

президент французької компанії Beten 

Ingenierie Жан Рош підписали угоду про 

співробітництво в реалізації Стратегії сталого 

зеленого розвитку.

СУСПІЛЬСТВО 

 

31 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за ініціативою ВООЗ, відзначається 

Всесвітній день без тютюну.

 

Окупанти вісім разів порушили "тишу", 

двоє поранених 

30 травня збройні формування РФ вісім разів 

порушили режим припинення вогню, з них 

чотири рази – із застосуванням заборонених 

Мінськими угодами артилерійських систем 

калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 

мм.

 

Україні потрібен повноцінний реєстр 

учасників бойових дій – Мінветеранів 

В Україні має бути створений повноцінний 

реєстр ветеранів - учасників бойових дій, які 

потребують допомоги.
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Епіфаній вітає визнання "Пласту" на 

державному рівні 

Глава Православної церкви України 

митрополит Епіфаній вітає ухвалення 

Верховною Радою закону "Про державне 

визнання і підтримку Пласту - Національної 

скаутської організації України".

 

Ветерани АТО зіграли Шекспіра 

англійською 

Ветерани та волонтери АТО провели 

прем’єрний показ вистави Вільяма Шекспіра 

"Дванадцята ніч, або Що захочете" мовою 

оригіналу.

 

Меркель стала почесним доктором 

Гарварду і дала поради його випускникам 

Канцлер ФРН Ангела Меркель отримала 

почесну докторську ступінь Гарвардського 

університету і виступила перед випускниками 

та викладачами цього найстарішого вузу США.

 

Нові книжки про всесвіт Гаррі Поттера 

вийдуть уже в червні 

Джоан Роулінг написала чотири науково-

популярні книжки про світ Гаррі Поттера, дві з 

них будуть опубліковані 27 червня.
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У Туреччині перенесли музичний 

фестиваль, аби не заважати розмноженню 

черепах 

У турецькому Мерсіні, що південно-східному 

узбережжі Туреччини, скасували фестиваль 

поп-музики, оскільки проведення його заходів 

було заплановане в безпосередній близькості 

до місць, де морські черепахи відкладають 

яйця.

 

Останній день весни буде з грозами, градом 

та спекою до +33° 

У західних, північних та центральних областях 

України у п'ятницю пройдуть короткочасні 

дощі, грози, подекуди град та шквали, 

температура 28-33°.

 

31 травня: народний календар і астровісник 

Прощаємося з весною, вітаємо блондинок, 

спостерігаємо за чотирилапими і 

позбавляймося будь-яких боргів

СПОРТ 

 

Сезон футбольної Прем’єр-ліги завершився 

перемогами “Шахтаря” і “Динамо” 

В Україні завершився 28-й чемпіонат країни з 

футболу.
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Збірна України вийшла до 1/8 фіналу 

юнацького чемпіонату світу з футболу 

Юнацька збірна України з футболу (гравці до 

20-ти років) пробилася у плей-офф чемпіонату 

світу-2019, який проходить в Польщі.

 

Українка Левченко посіла друге місце на 

етапі «Діамантової ліги» 

В Стокгольмі інша українська стрибунка у 

висоту Магучіх показала четвертий результат.

 

Неймовірний «Челсі» 

Знакова перемога у фіналі Ліги Європи для 

Саррі та Азара.
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