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ТОП 

 

У січні-2020 Росія може розв'язати нову 

"газову війну" проти України - Коболєв 

Росія прагне влаштувати нову газову війну з 

Україною і всі - від українського президента і 

міністерств до "Нафтогазу", мають діяти, щоб 

завадити цим планам.

 

 

Раді пропонують призначити інавгурацію 

Зеленського на 19 травня 

У парламенті зареєстрували проект постанови 

“Про проведення урочистого засідання 

Верховної Ради України, присвяченого 

складенню присяги українському народові 

новообраним Президентом України (19 травня 

2019 року)”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693375-u-sicni2020-rosia-moze-rozvazati-novu-gazovu-vijnu-proti-ukraini-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693375-u-sicni2020-rosia-moze-rozvazati-novu-gazovu-vijnu-proti-ukraini-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693375-u-sicni2020-rosia-moze-rozvazati-novu-gazovu-vijnu-proti-ukraini-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693177-radi-proponuut-priznaciti-inavguraciu-zelenskogo-na-19-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693177-radi-proponuut-priznaciti-inavguraciu-zelenskogo-na-19-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693177-radi-proponuut-priznaciti-inavguraciu-zelenskogo-na-19-travna.html


 

Посли G7 стурбовані судовими рішеннями 

за позовами Коломойського - НБУ 

сли країн "Великої сімки" під час зустрічі з 

правлінням НБУ підтвердили стурбованість 

окремими резонансними судовими рішеннями 

щодо банківської сфери та їх можливим 

впливом на фінансову стабільність в Україні

 

 

Чому ЗеКоманда знову посадила суспільство 

на ―інформаційну дієту‖ 

І після оприлюднення офіційних результатів 

виборів Зеленський не поспішає ділитися 

планами. Тактичний хід? Узгодження позицій? 

Забобони?

 

 

Росія відмовилася від участі у слуханнях 

Трибуналу ООН щодо українських моряків 

Росія повідомила, що не братиме участі в 

слуханнях щодо тимчасових заходів у справі 

про імунітет українських військових кораблів 

та членів їхніх екіпажів у Міжнародному 

Трибуналі з морського права.

 

 

Команда Зеленського обіцяє поновити 

відповідальність за незаконне збагачення 

Команда обраного Президента Володимира 

Зеленського продовжить зусилля із 

реформування правової системи, але перегляне 

шляхи, якими здійснювалася реформа.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693129-posli-g7-sturbovani-sudovimi-risennami-za-pozovami-kolomojskogo-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693129-posli-g7-sturbovani-sudovimi-risennami-za-pozovami-kolomojskogo-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693129-posli-g7-sturbovani-sudovimi-risennami-za-pozovami-kolomojskogo-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693273-comu-zekomanda-znovu-posadila-suspilstvo-na-informacijnu-dietu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693273-comu-zekomanda-znovu-posadila-suspilstvo-na-informacijnu-dietu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693273-comu-zekomanda-znovu-posadila-suspilstvo-na-informacijnu-dietu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692890-rosia-vidmovilasa-vid-ucasti-u-sluhannah-tribunalu-oon-sodo-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692890-rosia-vidmovilasa-vid-ucasti-u-sluhannah-tribunalu-oon-sodo-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692890-rosia-vidmovilasa-vid-ucasti-u-sluhannah-tribunalu-oon-sodo-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692966-komanda-zelenskogo-obicae-ponoviti-vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692966-komanda-zelenskogo-obicae-ponoviti-vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692966-komanda-zelenskogo-obicae-ponoviti-vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagacenna.html


 

Полторак здивований словами 

Коломойського про ―громадянську війну‖ 

на Донбасі 

Міністр оборони Степан Полторак здивований 

тим, що олігарх Ігор Коломойський не розуміє, 

хто і з ким воює на сході України.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Порошенко обговорив із Лагард ситуацію 

навколо ПриватБанку 

Петро Порошенко у телефонній розмові 

обговорив з директором-розпорядником МВФ 

Крістін Лагард загрози, пов'язані з можливою 

денаціоналізації ПриватБанку.

 

 

Одним із перших кроків Зеленського буде 

підготовка до саміту Україна-ЄС — 

Данилюк 

Одним із перших кроків Володимира 

Зеленського на посаді глави держави буде 

підготовка до саміту Україна-ЄС.

 

 

Видача паспортів РФ в Україні є повтором 

грузинського сценарію - Цихелашвілі 

Державний міністр з питань примирення та 

громадянської рівності Грузії Кетеван 

Цихелашвілі заявила, що для Грузії сценарій з 

видачею російських паспортів дуже знайомий і 

в її країні знають до чого це призводить.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2693077-poltorak-zdivovanij-slovami-kolomojskogo-pro-gromadansku-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2693077-poltorak-zdivovanij-slovami-kolomojskogo-pro-gromadansku-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2693077-poltorak-zdivovanij-slovami-kolomojskogo-pro-gromadansku-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2693077-poltorak-zdivovanij-slovami-kolomojskogo-pro-gromadansku-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693299-porosenko-obgovoriv-iz-lagard-situaciu-navkolo-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693299-porosenko-obgovoriv-iz-lagard-situaciu-navkolo-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693299-porosenko-obgovoriv-iz-lagard-situaciu-navkolo-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693087-odnim-iz-persih-krokiv-zelenskogo-bude-pidgotovka-do-samitu-ukrainaes-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693087-odnim-iz-persih-krokiv-zelenskogo-bude-pidgotovka-do-samitu-ukrainaes-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693087-odnim-iz-persih-krokiv-zelenskogo-bude-pidgotovka-do-samitu-ukrainaes-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693087-odnim-iz-persih-krokiv-zelenskogo-bude-pidgotovka-do-samitu-ukrainaes-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693095-vidaca-pasportiv-rf-v-ukraini-e-povtorom-gruzinskogo-scenariu-cihelasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693095-vidaca-pasportiv-rf-v-ukraini-e-povtorom-gruzinskogo-scenariu-cihelasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693095-vidaca-pasportiv-rf-v-ukraini-e-povtorom-gruzinskogo-scenariu-cihelasvili.html


 

Екс-посол РФ у Мінську може стати 

куратором "Л/ДНР" — Фейгін 

Російський екс-посол у Білорусі Михайло 

Бабич, ймовірно, курируватиме політику 

Кремля на окупованих територіях Донбасу, 

змінивши на цій посаді довірену людину 

Владислава Суркова.

 

УКРАЇНА 

 

Порошенко затвердив склад делегації на 

слухання щодо українських моряків 

Петро Порошенко підписав Указ про 

утворення делегації України для участі у 

слуханнях у справах України проти Російської 

Федерації щодо імунітету трьох українських 

військово-морських суден та двадцяти 

чотирьох членів їхніх екіпажів.

 

 

ЗМІ: Швидкість руху потягів Керченським 

мостом обмежили до 20 км/год 

Швидкість руху поїздів Керченським мостом 

не повинна перевищувати 20 кілометрів за 

годину.

 

 

Курков запропонував провести 

альтернативну акцію російському 

"Безсмертному полку" 

Письменник Андрій Курков запропонував 

провести альтернативну акцію російському 

"Безсмертному полку" - пройти вулицями міст 

України з портретами загиблих на Донбасі 

українських героїв, а також з фото в'язнів 

Кремля.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693254-eksposol-rf-u-minsku-moze-stati-kuratorom-ldnr-fejgin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693254-eksposol-rf-u-minsku-moze-stati-kuratorom-ldnr-fejgin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2693254-eksposol-rf-u-minsku-moze-stati-kuratorom-ldnr-fejgin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692928-porosenko-zatverdiv-sklad-delegacii-na-sluhanna-sodo-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692928-porosenko-zatverdiv-sklad-delegacii-na-sluhanna-sodo-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2692928-porosenko-zatverdiv-sklad-delegacii-na-sluhanna-sodo-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693341-zmi-svidkist-ruhu-potagiv-kercenskim-mostom-obmezili-do-20-kmgod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693341-zmi-svidkist-ruhu-potagiv-kercenskim-mostom-obmezili-do-20-kmgod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693341-zmi-svidkist-ruhu-potagiv-kercenskim-mostom-obmezili-do-20-kmgod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692754-kurkov-zaproponuvav-provesti-alternativnu-akciu-rosijskomu-bezsmertnomu-polku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692754-kurkov-zaproponuvav-provesti-alternativnu-akciu-rosijskomu-bezsmertnomu-polku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692754-kurkov-zaproponuvav-provesti-alternativnu-akciu-rosijskomu-bezsmertnomu-polku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692754-kurkov-zaproponuvav-provesti-alternativnu-akciu-rosijskomu-bezsmertnomu-polku.html


ЕКОНОМІКА 

 

Китай опоясує світ. І надає Україні шанс 

Ініціатива «Один пояс, один шлях» здатна 

покращити українську  інфраструктуру

 

 

ПриватБанк отримав за 2018 рік рекордний 

прибуток 

ПриватБанк у 2018 році збільшив чистий 

комісійний дохід в півтора раза - до 15,2 млрд 

гривень, що стало основним чинником 

отримання рекордного прибутку.

 

 

У квітні гривня зміцнилася на 2,3% — 

Нацбанк 

У квітні 2019 року порівняно з березнем 

гривня зміцнилася на 2,3% до долара США та 

3,1% - до євро.

 

 

В Україну не пустили 36 тонн заражених 

помідорів з Туреччини 

Державні фітосанітарні інспектори виявили на 

митниці карантинний організм у помідорах 

загальною вагою 36 тонн, внаслідок чого овочі 

не було допущено на український ринок.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693197-kitaj-opoasue-svit-i-nadae-ukraini-sans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693197-kitaj-opoasue-svit-i-nadae-ukraini-sans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693343-privatbank-otrimav-za-2018-rik-rekordnij-pributok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693343-privatbank-otrimav-za-2018-rik-rekordnij-pributok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693343-privatbank-otrimav-za-2018-rik-rekordnij-pributok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693044-u-kvitni-grivna-zmicnilasa-na-23-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693044-u-kvitni-grivna-zmicnilasa-na-23-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693044-u-kvitni-grivna-zmicnilasa-na-23-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693313-v-ukrainu-ne-pustili-36-tonn-zarazenih-pomidoriv-z-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693313-v-ukrainu-ne-pustili-36-tonn-zarazenih-pomidoriv-z-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693313-v-ukrainu-ne-pustili-36-tonn-zarazenih-pomidoriv-z-tureccini.html


 

Україна з початку року виплатила майже 

166 мільярдів держборгу 

У Міністерстві фінансів заявили про цілковиту 

готовність до планових пікових виплат боргів у 

травні.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна в ООН наполягає на звільненні 

Сущенка 

З нагоди заходів в Організації Об’єднаних 

Націй на відзначення Міжнародного дня 

свободи преси, українські дипломати нагадали 

про незаконне ув'язнення Романа Сущенка в 

РФ та придушення Росією свобод в 

окупованому Криму.

 

 

Правозахисники заявляють про 86 

політв'язнів в окупованому Криму 

У рамках політичного і релігійного 

переслідування в окупованому Криму 

позбавлені волі 86 осіб, більш як 60 з яких - 

кримські татари.

 

НСЖУ нарахувала 23 напади на 

журналістів з початку року 

В Україні за чотири місяці цього року 

зафіксовано 23 випадки застосування сили до 

журналістів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693150-ukraina-z-pocatku-roku-viplatila-majze-166-milardiv-derzborgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693150-ukraina-z-pocatku-roku-viplatila-majze-166-milardiv-derzborgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2693150-ukraina-z-pocatku-roku-viplatila-majze-166-milardiv-derzborgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2693318-ukraina-v-oon-napolagae-na-zvilnenni-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2693318-ukraina-v-oon-napolagae-na-zvilnenni-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2693318-ukraina-v-oon-napolagae-na-zvilnenni-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693073-pravozahisniki-zaavlaut-pro-86-politvazniv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693073-pravozahisniki-zaavlaut-pro-86-politvazniv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693073-pravozahisniki-zaavlaut-pro-86-politvazniv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692932-nszu-narahuvala-23-napadi-na-zurnalistiv-z-pocatku-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692932-nszu-narahuvala-23-napadi-na-zurnalistiv-z-pocatku-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2692932-nszu-narahuvala-23-napadi-na-zurnalistiv-z-pocatku-roku.html


 

Геращенко отримала листи від політв’язнів 

Сущенка і Абсеїтова 

Перший заступник Голови ВР Ірина 

Геращенко отримала листи від українських 

політв’язнів Романа Сущенка та Зеврі 

Абсеїтова, які дякують українцям за 

підтримку.

 

 

П'ять років тому кримські татари прорвали 

"кордон" окупантів, щоб зустріти 

Джемілєва 

Рівно п'ять років тому російська влада не 

пропустила в окупований Крим лідера 

кримських татар Мустафу Джемілєва. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд відмовився закрити справу прокурора 

Кулика 

Голосіївський райсуд столиці відмовив САП у 

задоволенні клопотання про закриття 

кримінальної справи за фактом незаконного 

збагачення відносно прокурора Костянтина 

Кулика.

 

 

На Волині прибічники УПЦ МП жорстоко 

побили прихильника Української церкви - 

ЗМІ 

На Волині у важкому стані госпіталізували 

одного з двох жителів села Четвертня 

Маневицького району, побитих 30 квітня 

прибічниками православної церкви 

Московського патріархату.

https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2692818-gerasenko-otrimala-listi-vid-politvazniv-susenka-i-abseitova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2692818-gerasenko-otrimala-listi-vid-politvazniv-susenka-i-abseitova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2692818-gerasenko-otrimala-listi-vid-politvazniv-susenka-i-abseitova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693339-pat-rokiv-tomu-krimski-tatari-prorvali-kordon-okupantiv-sob-zustriti-dzemileva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693339-pat-rokiv-tomu-krimski-tatari-prorvali-kordon-okupantiv-sob-zustriti-dzemileva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693339-pat-rokiv-tomu-krimski-tatari-prorvali-kordon-okupantiv-sob-zustriti-dzemileva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2693339-pat-rokiv-tomu-krimski-tatari-prorvali-kordon-okupantiv-sob-zustriti-dzemileva.html
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Під Києвом пограбували будинок народного 

депутата - забрали велику суму грошей 

Поліція Київщини розшукує чотирьох 

зловмисників за вчинення розбійного нападу 

на будинок.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чи варто обмежувати повноваження 

президента? 

Чи слід приймати закон про імпічмент, чи на 

часі перехід до парламентської республіки…

 

 

Росія вже має "гібридний" сценарій для 

України в період між виборами  - Джонатан 

Катц, представник німецького Фонду 

Маршалла в США (ІНТЕРВ'Ю) 

Чи збереже Україна курс на євроатлантичну інтеграцію 
за наступного Президента, чи продовжиться в країні 
процес реформ, якою буде відповідь нового глави 
держави на виклики національній безпеці з боку Росії?

 

 

Житлово-комунальна сфера та її головні 

дійові особи – ―управдом‖ і сусіди 

Головні ризики надскладної, за висновками 

експертів, реформи ЖКГ – це слабка 

колективна взаємодія українців в умовах 

широкого вибору для них.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Софі Тернер із "Гри престолів" вийшла 

заміж у комбінезоні українського бренду 

Акторка Софі Тернер, яка відома своєю роллю 

в культовому американському серіалі "Гра 

престолів", вийшла заміж у білому комбінезоні 

українського бренду Bevza.

 

 

Цукор vs аналоги: Супрун розповіла, як 

зекономити гроші та зберегти зуби 

Цукор краще замінити фруктами, а не медом, 

патокою, фруктозою, коричневим цукром, 

кленовим або агавовим сиропом.

 

 

МЗС не радить українцям їхати в Туніс 

У МЗС не радять українцям їхати в Туніс на 

відпочинок через загострення безпекової 

ситуації в цій країні.

 

 

Добрі вихідні: благодійний забіг та покази 

фільмів (АФІША) 

ається, що все місто втекло на травневі свята з 

Києва. Якщо Ви серед тих, хто залишився - 

розповідаємо, як розважитися на вихідних
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Асоціація кіноіндустрії видала каталог 

українських фільмів 2018/2019 років 

В Україні вийшли “Каталог українських 

фільмів 2018/2019 рр.” та збірник “Co-

Production Guide. Ukraine is Your Destination”.

 

 

Австрійський лоукостер полетить з Києва 

до Штутгарта 

Австрійська бюджетна авіакомпанія 

Laudamotion, що є 100% донькою Ryanair, з 6 

листопада запустить прямі рейси між Києвом і 

німецьким Штутгартом.
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