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ТОП 

 

У Британії за добу зафіксували понад 400 

смертей від COVID-19 

Протягом минулої доби у Сполученому 

Королівстві внаслідок зараження 

коронавірусом померли 412 осіб, загальна 

кількість летальних випадків, пов'язаних із 

COVID-19, сягнула 37 460. 

 

 

В Італії знову зростає кількість жертв 

коронавірусу - за добу 117 смертей 

Протягом останньої доби кількість жертв 

пандемії коронавірусу в Італії знову становить 

понад сотню - 117 осіб. Загальна кількість 

жертв пандемії COVID-19 у країні перевищила 

33 тисячі. 
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У Нідерландах виявили 190 випадків 

COVID-19 за добу 

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус 

(COVID-19) за минулу добу зросла на 190 до 

45 768 осіб. 

 

 

Економічний пакет для ЄС слід погодити до 

сезону відпусток - президент Євроради 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 

вважає, що пропозиції Єврокомісії стосовно 

Фонду відновлення ЄС та Багаторічної 

фінансової перспективи на 2021-27 рр. є 

важливим кроком до спільного рішення, яке 

має бути ухвалене якомога швидше. 

 

 

Стало відомо, чому старт Crew Dragon 

відклали в останню мить 

Старт космічного корабля Crew Dragon V2 

компанії SpaceX з двома астронавтами на 

борту відклали через грозовий фронт, який міг 

завадити аварійній посадці у разі нештатної 

ситуації. 

СВІТ 

 

 

Трамп пригрозив накласти вето на закон 

про нагляд за іноземними розвідками 

Президент США пообіцяв накласти вето на 

проєкт закону щодо нагляду за іноземними 

розвідками (FISA) у разі його ухвалення обома 

палатами Конгресу. 
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Помпео заявляє, що Гонконг більше не має 

статусу автономії 

Державний секретар США Майк Помпео 

заявив, що Гонконг більш не має автономії по 

відношенню до Пекіну. 

 

 

МВС Німеччини заявляє про зростання 

кількості політично мотивованих злочинів 

Міністерство внутрішніх справ ФРН 

висловлює занепокоєння у зв’язку зі 

зростанням кількость політично мотивованих 

злочинів у країні. 

 

 

Качинський: Президентські вибори у 

Польщі мають відбутися не пізніше 28 

червня 

Останнім можливим терміном президентських 

виборів, згідно з конституцією Польщі, є 28 

червня. 

 

 

Через пандемію парламент Канади не 

засідатиме ще три місяці 

Регулярні засідання парламенту Канади не 

відновляться щонайменше до вересня – таке 

рішення підтримали більшість депутатів. 
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Криза мігрантів: Греція хоче розширити 

паркан на кордоні з Туреччиною 

Уряд Греції має намір розширити паркан на 

кордоні з Туреччиною в провінції Еврос, аби 

уникнути напливу нелегальних мігрантів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія шантажує ООН припиненням вогню в 

обмін на скасування санкцій 

Російська делегація в ООН в середу фактично 

шантажувала міжнародну спільноту, заявивши, 

що глобальне припинення вогню (в тому числі 

з боку російських сил на Донбасі) залежить від 

скасування міжнародних санкцій. 

 

 

Росія намагалася зірвати "недоречні" 

виступи щодо Криму в ОБСЄ 

Представник делегації РФ в ОБСЄ під час 

онлайн-засідання Форуму безпекового 

співробітництва намагався зірвати виступи 

основних доповідачів на тему безпеки в регіоні 

Чорного та Азовського морів. 

 

 

Україні слід зберігати свою політику щодо 

водопостачання до Криму - Гербст 

Україні слід продовжувати політику 

припинення постачання води в окупований 

Крим, оскільки це разом із санкціями Заходу є 

важливим компонентом міжнародного тиску 

на Росію задля припинення окупації 

українського півострова. 

УКРАЇНА 
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Разумков сподівається, що законопроєкт 

про опозицію буде готовий до кінця цієї сесії 

ВР 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

сподівається, що законопроєкт про 

парламентську опозицію буде розроблений до 

кінця цієї сесії парламенту, а на наступній сесії 

– ухвалений. 

 

 

Малюська: Перший етап проєкту 

скорочення в’язниць запустимо цього 

тижня 

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 

перший етап щодо скорочення в’язниць буде 

запущено вже цього тижня, зокрема, буде 

оголошено перелік із 9 в’язниць, де стартує 

процес замороження. 

 

 

ДБР викликає Порошенка на два допити 29 

травня – у справах щодо "плівок Деркача" і 

картин 

Держбюро розслідувань викликає на допит 

п'ятого президента України Петра Порошенка 

на 29 травня у рамках розслідування двох 

кримінальних проваджень. 

 

 

У ВАКС пояснили, чому з Альперіна зняли 

електронний браслет 

Унаслідок збільшення застави для бізнесмена 

Вадима Альперіна відбулася зміна запобіжного 

заходу, отже, додатково покладені до раніше 

застосованого запобіжного заходу обов’язки 

припинилися. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034400-razumkov-spodivaetsa-so-zakonoproekt-pro-opoziciu-bude-gotovij-do-kinca-ciei-sesii-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034400-razumkov-spodivaetsa-so-zakonoproekt-pro-opoziciu-bude-gotovij-do-kinca-ciei-sesii-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034400-razumkov-spodivaetsa-so-zakonoproekt-pro-opoziciu-bude-gotovij-do-kinca-ciei-sesii-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034400-razumkov-spodivaetsa-so-zakonoproekt-pro-opoziciu-bude-gotovij-do-kinca-ciei-sesii-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034383-maluska-persij-etap-proektu-skorocenna-vaznic-zapustimo-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034383-maluska-persij-etap-proektu-skorocenna-vaznic-zapustimo-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034383-maluska-persij-etap-proektu-skorocenna-vaznic-zapustimo-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034383-maluska-persij-etap-proektu-skorocenna-vaznic-zapustimo-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034408-dbr-viklikae-porosenka-na-dva-dopiti-29-travna-u-spravah-sodo-plivok-derkaca-i-kartin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034408-dbr-viklikae-porosenka-na-dva-dopiti-29-travna-u-spravah-sodo-plivok-derkaca-i-kartin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034408-dbr-viklikae-porosenka-na-dva-dopiti-29-travna-u-spravah-sodo-plivok-derkaca-i-kartin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034408-dbr-viklikae-porosenka-na-dva-dopiti-29-travna-u-spravah-sodo-plivok-derkaca-i-kartin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034415-u-vaks-poasnili-comu-z-alperina-znali-elektronnij-braslet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034415-u-vaks-poasnili-comu-z-alperina-znali-elektronnij-braslet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034415-u-vaks-poasnili-comu-z-alperina-znali-elektronnij-braslet.html


 

ВАКС призначив розгляд справи Гримчака 

по суті на 1 червня – САП 

Вищий антикорупційний суд призначив до 

розгляду по суті справу щодо ексзаступника 

міністра з питань тимчасово окупованих 

територій Юрія Гримчака на 1 червня. 

 

 

Класичного рейдерства зараз значно менше, 

ніж два-три роки тому - Малюська 

Міністр юстиції Денис Малюська наголошує, 

що зараз класичного рейдерства в Україні 

значно менше в порівнянні з 2017–2018 роками 

чи початком 2019-го.

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують міномети та СПГ, 

під Мар’їнкою військові збили безпілотник 

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

28 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Івана Франка. 
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Перший центр підтримки підприємців 

"Дія.Бізнес" відкривається у Харкові 

Національний проєкт із розвитку 

підприємництва "Дія.Бізнес", ініційований 

Міністерством цифрової трансформації, 

відкриває 28 травня перший центр підтримки 

підприємців разом із консалтинговою зоною 

для представників мікро-, малого та середнього 

бізнесу.

 

 

Освітяни: Школи на карантині виявилися 

не готовими до дистанційної освіти 

Україна за умов тривалого карантину 

внаслідок пандемії виявилася неготовою до 

обмеження доступу до шкіл й дистанційної 

освіти. 

 

 

Криклій: Спільно з МЗС домовляємося з 

іншими країнами про відновлення 

авіаперевезень 

Міністерство інфраструктури та Міністерство 

закордонних справ ведуть перемовини з 

різними країнами щодо відновлення 

регулярних пасажирських авіаперевезень. 

 

 

28 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Вознесіння Христове; востаннє 

христосуємося, рахуємо дні до Трійці та що 

нам готує Меркурій. 
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