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ТОП 

 

Команда Зеленського готує "фішки" до 

інавгурації 

Команда переможця президентських виборів 

Володимира Зеленського готується до його 

інавгурації.

 

 

РФ хоче легітимізувати відкрите 

вторгнення на Донбас - Україна в ОБСЄ 

Рішення Кремля про спрощений порядок 

надання російського громадянства українцям 

на Донбасі має на меті легітимізацію 

військової присутності Росії та створення 

правового підґрунтя для відкритого 

застосування збройних сил РФ проти України.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692203-komanda-zelenskogo-gotue-fiski-do-inavguracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692203-komanda-zelenskogo-gotue-fiski-do-inavguracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692203-komanda-zelenskogo-gotue-fiski-do-inavguracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692457-rf-hoce-legitimizuvati-vidkrite-vtorgnenna-na-donbas-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692457-rf-hoce-legitimizuvati-vidkrite-vtorgnenna-na-donbas-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692457-rf-hoce-legitimizuvati-vidkrite-vtorgnenna-na-donbas-ukraina-v-obse.html


 

Після Криму та Донбасу спільним з РФ 

лишився тільки кордон - Зеленський 

Новообраний Президент України Володимир 

Зеленський заявив, що після анексії Криму та 

агресії на Донбасі спільним в України та Росії 

залишився тільки державний кордон.

 

Апаршин заявив, що Донбас можна 

повернути за п'ять років 

Радник новообраного президента Володимира 

Зеленського з питань національної оборони і 

безпеки Іван Апаршин заявив, що повернення 

Донбасу під контроль України може зайняти 

п'ять років.

 

―Справа 2 травня‖: один вирок та три 

обвинувальні акти 

У кримінальному провадженні щодо трагічних 

подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду 

скеровано три обвинувальні акти, ще одній 

особі ухвалено вирок.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Суд ООН почне слухання про порушення 

Росією двох конвенцій 3 червня 

У Гаазі з 3 по 7 червня призначено слухання в 

Міжнародному Суді ООН щодо порушення 

Росією конвенцій про боротьбу з 

фінансуванням тероризму та про заборону всіх 

форм расової дискримінації.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692360-pisla-krimu-ta-donbasu-spilnim-z-rf-lisivsa-tilki-kordon-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692360-pisla-krimu-ta-donbasu-spilnim-z-rf-lisivsa-tilki-kordon-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692360-pisla-krimu-ta-donbasu-spilnim-z-rf-lisivsa-tilki-kordon-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692515-aparsin-zaaviv-so-donbas-mozna-povernuti-za-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692515-aparsin-zaaviv-so-donbas-mozna-povernuti-za-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692515-aparsin-zaaviv-so-donbas-mozna-povernuti-za-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692298-sprava-2-travna-odin-virok-ta-tri-obvinuvalni-akti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692298-sprava-2-travna-odin-virok-ta-tri-obvinuvalni-akti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692298-sprava-2-travna-odin-virok-ta-tri-obvinuvalni-akti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2692617-sud-oon-pocne-sluhanna-pro-porusenna-rosieu-dvoh-konvencij-3-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2692617-sud-oon-pocne-sluhanna-pro-porusenna-rosieu-dvoh-konvencij-3-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2692617-sud-oon-pocne-sluhanna-pro-porusenna-rosieu-dvoh-konvencij-3-cervna.html


 

ОБСЄ продовжили мандат місії в "Гуково" 

та "Донецьку" до кінця вересня 

Організація з безпеки і співробітництва в 

Європі у четвер продовжила до 30 вересня 

2019 року мандат спостережної місії ОБСЄ в 

російських пунктах пропуску (ПП) "Гуково" і 

"Донецьк" у Ростовській області на кордоні з 

Україною.

 

 

Укроборонпром підписав меморандум з 

Туреччиною про експорт озброєнь та 

технології 

У рамках міжнародної оборонної виставки 

IDEF-19 у Стамбулі, між Укроборонпромом та 

корпорацією Міноборони Туреччини ASFAT 

підписано Меморандум.

 

 

Весняна сесія ПА НАТО у 2020 році пройде 

в Києві 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 

підписав постанову "Про проведення весняної 

сесії Парламентської асамблеї Організації 

Північноатлантичного договору".

 

 

ЄС уважно слідкуватиме за видачею 

російських паспортів українцям 

Євросоюз вважає рішення Кремля щодо видачі 

паспортів населенню ОРДЛО спробою 

дестабілізувати Україну і уважно слідкуватиме 

за розвитком ситуації навколо видачі 

російських паспортів українцям.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2692644-obse-prodovzili-mandat-misii-v-gukovo-ta-donecku-do-kinca-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2692644-obse-prodovzili-mandat-misii-v-gukovo-ta-donecku-do-kinca-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2692644-obse-prodovzili-mandat-misii-v-gukovo-ta-donecku-do-kinca-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692610-ukroboronprom-pidpisav-memorandum-z-tureccinou-pro-eksport-ozbroen-ta-tehnologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692610-ukroboronprom-pidpisav-memorandum-z-tureccinou-pro-eksport-ozbroen-ta-tehnologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692610-ukroboronprom-pidpisav-memorandum-z-tureccinou-pro-eksport-ozbroen-ta-tehnologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692610-ukroboronprom-pidpisav-memorandum-z-tureccinou-pro-eksport-ozbroen-ta-tehnologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692444-vesnana-sesia-pa-nato-u-2020-roci-projde-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692444-vesnana-sesia-pa-nato-u-2020-roci-projde-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692444-vesnana-sesia-pa-nato-u-2020-roci-projde-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692500-es-uvazno-slidkuvatime-za-vidaceu-rosijskih-pasportiv-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692500-es-uvazno-slidkuvatime-za-vidaceu-rosijskih-pasportiv-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692500-es-uvazno-slidkuvatime-za-vidaceu-rosijskih-pasportiv-ukraincam.html


 

Місія ООН вважає розслідування трагедії в 

Одесі неефективним та упередженим 

Моніторингова місія ООН з прав людини 

вважає, що розслідування подій в Одесі 2 

травня 2014 року було неефективним.

 

 

ЄС занепокоєний погіршенням ситуації з 

правами людини у Криму 

Євросоюз залишається глибоко стурбований 

погіршенням ситуації з правами людини в 

незаконно анексованому Росією Криму.

 

УКРАЇНА 

 

Господарський суд підтвердив п'ять позовів 

від Коломойського до НБУ і ПриватБанку 

У Господарському суді Києва підтвердили 

інформацію про те, що український олігарх 

Ігор Коломойський, який нині проживає в 

Ізраїлі, подав п’ять нових позовів до 

Національного банку України і Приватбанку.

 

 

БПП готується до повного 

перезавантаження — Кононенко 

У партії "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність" проводиться робота над 

помилками, готуються до з'їзду і повного 

перезавантаження партійної вертикалі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2692531-misia-oon-vvazae-rozsliduvanna-tragedii-v-odesi-neefektivnim-ta-uperedzenim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2692531-misia-oon-vvazae-rozsliduvanna-tragedii-v-odesi-neefektivnim-ta-uperedzenim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2692531-misia-oon-vvazae-rozsliduvanna-tragedii-v-odesi-neefektivnim-ta-uperedzenim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2692564-es-zanepokoenij-pogirsennam-situacii-z-pravami-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2692564-es-zanepokoenij-pogirsennam-situacii-z-pravami-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2692564-es-zanepokoenij-pogirsennam-situacii-z-pravami-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692635-gospodarskij-sud-pidtverdiv-pat-pozoviv-vid-kolomojskogo-do-nbu-i-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692635-gospodarskij-sud-pidtverdiv-pat-pozoviv-vid-kolomojskogo-do-nbu-i-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692635-gospodarskij-sud-pidtverdiv-pat-pozoviv-vid-kolomojskogo-do-nbu-i-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692324-bpp-gotuetsa-do-povnogo-perezavantazenna-kononenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692324-bpp-gotuetsa-do-povnogo-perezavantazenna-kononenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692324-bpp-gotuetsa-do-povnogo-perezavantazenna-kononenko.html


 

Зеленський не назве імен на ключові посади 

до інавгурації 

Команда Володимира Зеленського не 

представлятиме кандидатури на ключові 

посади до інавгурації новообраного 

президента.

 

Росія планує запустити фейк, що Апаршин є 

―агентом КДБ/ФСБ‖ - Гриценко 

Лідер "Громадянської позиції" та колишній 

кандидат у президенти Анатолій Гриценко 

заявив, що Росія планує запустити фейки про 

радника новообраного президента Володимира 

Зеленського Івана Апаршина - нібито останній 

є "агентом КДБ/ФСБ".

 

Зеленський зустрівся з духовними лідерами 

мусульман України 

Новообраний президент Володимир 

Зеленський провів зустріч із духовними 

лідерами мусульман України. 

 

У команді Зеленського заперечують 

співпрацю з Портновим і Хорошковським 

Колишній заступник глави Адміністрації 

президента Віктора Януковича Андрій 

Портнов та екс-власник медіа-групи "Інтер" 

Валерій Хорошковський не пов’язані з 

командою новообраного Президента 

Володимира Зеленського.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692408-zelenskij-ne-predstavit-kandidaturi-na-klucovi-posadi-do-inavguracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692408-zelenskij-ne-predstavit-kandidaturi-na-klucovi-posadi-do-inavguracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692408-zelenskij-ne-predstavit-kandidaturi-na-klucovi-posadi-do-inavguracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692588-rosia-planue-zapustiti-fejk-so-aparsin-e-agentom-kdbfsb-gricenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692588-rosia-planue-zapustiti-fejk-so-aparsin-e-agentom-kdbfsb-gricenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692588-rosia-planue-zapustiti-fejk-so-aparsin-e-agentom-kdbfsb-gricenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692577-zelenskij-zustrivsa-z-duhovnimi-liderami-musulman-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692577-zelenskij-zustrivsa-z-duhovnimi-liderami-musulman-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692577-zelenskij-zustrivsa-z-duhovnimi-liderami-musulman-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692368-u-komandi-zelenskogo-zaperecuut-spivpracu-z-portnovim-i-horoskovskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692368-u-komandi-zelenskogo-zaperecuut-spivpracu-z-portnovim-i-horoskovskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692368-u-komandi-zelenskogo-zaperecuut-spivpracu-z-portnovim-i-horoskovskim.html


 

Наєв розповів, скільки територій повернули 

під контроль України за рік 

Від початку ООС під контроль України 

повернули три населених пункти, відновлено 

1000 га територій, які вже використовуються в 

господарських цілях, вилучено сотні одиниць 

зброї, передано гуманітарну допомогу в 

медзаклади Донецької та Луганської областей 

на майже 6 млн грн.

ЕКОНОМІКА 

 

Україна у першому кварталі збільшила 

експорт м’яса свійської птиці на 38% 

У січні - березні 2019 року з України на 

експорт було відвантажено понад 103 тис. тонн 

м’яса свійської птиці загальною вартістю 146,9 

млн дол, це на 38% більше, ніж було продано 

за аналогічний період минулого року.

 

 

Новий чорнобильський "саркофаг" введуть 

в експлуатацію восени 

Введення в експлуатацію нового безпечного 

конфайнмента над енергоблоком №4 

Чорнобильської АЕС відбудеться восени цього 

року.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Сущенко надіслав киянці листа з малюнком 

Незаконно засуджений у РФ український 

журналіст Роман Сущенко написав відповідь 

на лист мешканки Києва.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2692148-naev-rozpoviv-skilki-teritorij-povernuli-pid-kontrol-ukraini-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2692148-naev-rozpoviv-skilki-teritorij-povernuli-pid-kontrol-ukraini-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2692148-naev-rozpoviv-skilki-teritorij-povernuli-pid-kontrol-ukraini-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692569-ukraina-u-persomu-kvartali-zbilsila-eksport-masa-svijskoi-ptici-na-38.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692569-ukraina-u-persomu-kvartali-zbilsila-eksport-masa-svijskoi-ptici-na-38.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692569-ukraina-u-persomu-kvartali-zbilsila-eksport-masa-svijskoi-ptici-na-38.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692386-novij-cornobilskij-sarkofag-vvedut-v-ekspluataciu-voseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692386-novij-cornobilskij-sarkofag-vvedut-v-ekspluataciu-voseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2692386-novij-cornobilskij-sarkofag-vvedut-v-ekspluataciu-voseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2692492-susenko-nadislav-kianci-lista-z-malunkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2692492-susenko-nadislav-kianci-lista-z-malunkom.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Бразильський бойовик "ДНР" Лусваргі 

отримав 13 років з конфіскацією 

Павлоградський міськрайонний суд 

Дніпропетровської області засудив до 13 років 

позбавлення волі громадянина Федеративної 

Республіки Бразилія Рафаеля Лусваргхі за 

обвинуваченням в участі у діяльності 

терористичних організацій та не передбачених 

законом збройних формувань.

 

 

Фінансові звіти всіх кандидатів у 

президенти: НАЗК склало 58 протоколів 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції затвердило аналіз остаточних 

фінансових звітів про надходження та 

використання коштів виборчих фондів 42 

кандидатів на пост Президента України.

 

 

Вбивство Гандзюк: суд відпустив 

Павловського під домашній арешт 

Фігурантові справи про вбивство херсонської 

активістки Катерини Гандзюк Ігорю 

Павловському суд змінив запобіжний захід з 

утримання в СІЗО на домашній арешт.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Реформування ―Укроборонпрому‖: аби 

поспіх не став фатальним 

Експерти застерігають від “точкового” підходу 

до чергової реформи. Завдання – не просто 

“змінити вивіску”, а системно модернізувати 

ОПК.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2692651-brazilskij-bojovik-dnr-lusvargi-otrimav-13-rokiv-z-konfiskacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2692651-brazilskij-bojovik-dnr-lusvargi-otrimav-13-rokiv-z-konfiskacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2692651-brazilskij-bojovik-dnr-lusvargi-otrimav-13-rokiv-z-konfiskacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2692455-finansovi-zviti-vsih-kandidativ-u-prezidenti-nazk-sklalo-58-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2692455-finansovi-zviti-vsih-kandidativ-u-prezidenti-nazk-sklalo-58-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2692455-finansovi-zviti-vsih-kandidativ-u-prezidenti-nazk-sklalo-58-protokoliv.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" приїде на 

Одеський кінофестиваль 

Американська акторка, режисерка та співачка 

Роуз Макговен стане спеціальною гостею 

ювілейного, 10-го Одеського міжнародного 

кінофестивалю, який проходитиме 12-20 

липня.

 

 

The Washington Post рекомендувала Львів 

як обов`язкову туристичну локацію в 

Україні 

Відвідати місто Лева як обов`язкову 

туристичну локацію в Україні рекомендувала 

своїм читачам провідна американська газета 

The Washington Post.

 

ICYS-2019: одним з кращих знавців 

інформатики став школяр із Дніпра 

На міжнародній конференції молодих учених 

ICYS-2019, що пройшла у Малайзії в місті 

Куала-Лумпур, одним з найкращих знавців 

інформатики став вихованець 

Дніпропетровського відділення Малої академії 

наук Михайло Ветлужських.

 

Київ вперше прийматиме міжнародний 

фестиваль мімів 

У Києві 15 - 23 червня відбудеться 

Міжнародний фестиваль фізичного театру 

Mime Wave Festival 2019.
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Молодята Вінниці можуть розписатися у 

"Прозорих офісах" 

У Вінниці перелік послуг "Прозорих офісів" з 

травня розширили державною реєстрацією 

актів цивільного стану.

 

Жахи, комедії та анімація: Чілдрен Кінофест 

оголосив програму 

Найбільший кінофестиваль для дітей та 

підлітків “Чілдрен Кінофест” оголосив 

програму в Херсоні.
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