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ТОП 

 

Нафтогаз подав скаргу до Єврокомісії на 

Газпром 

Нафтогаз подав скаргу до Європейської комісії 

на антиконкурентні дії російського Газпрому 

на європейському газовому ринку.

 

 

Президент призначив нового командувача 

Об'єднаних сил 

езидент Петро Порошенко призначив 

командувачем Об’єднаних сил Олександра 

Сирського.
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Вашингтон відкликає Йованович з посади 

посла США в Україні - ЗМІ 

Надзвичайний і повноважний посол США в 

Україні Марі Йованович 20 травня завершує 

роботу в нашій країні.

 

…І покажеш державі сам, що маєш у 

кишенях 

Україні нарешті розповіли про конкретну 

пропозицію команди обраного президента. 

Аналізуємо “плюси” і “мінуси” “податкової” 

ініціативи.

 

Клімкін запропонує Зеленському свою 

відставку, але готовий співпрацювати 

Міністр закордонних справ України Павло 

Клімкін сам запропонує новообраному 

президенту Володимиру Зеленському свою 

відставку, водночас він готовий співпрацювати 

з ним у зовнішньополітчиній сфері.

 

 

"Справу Курченка" вивчає нова група 

прокурорів – Луценко 

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 

заявив, що справу про можливу причетність 

деяких посадових осіб до злочинів бізнесмена 

Сергія Курченка вивчає нова група прокурорів 

і слідчих.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

"Нормандська" зустріч не залежить від дати 

інавгурації Зеленського - Клімкін 

Дата можливої "нормандської" зустрічі 

залежить від того, яку подальшу тактику щодо 

України обере Росія, а не від дати інавгурації 

новообраного президента Володимира 

Зеленського.

 

 

Спецпосланець США з питань боротьби з 

антисемітизмом планує зустріч із 

Зеленським 

Спецпосланець США з питань моніторингу та 

боротьби з антисемітизмом Елан Карр планує 

зустрітися з обраним президентом України 

Володимиром Зеленським.

 

 

Глава МЗС Канади їде на зустріч з 

Порошенком та Зеленським 

Міністр закордонних справ Канади Христя 

Фріланд планує зустрітися з чинним 

Президентом України Петром Порошенком та 

новообраним президентом Володимиром 

Зеленським цього тижня у Києві.

 

 

У Польщі кажуть, що вугілля з окупованого 

Донбасу транзитом йде до Німеччини 

Підприємства державного сектора Польщі та 

індивідуальні користувачі не використовують 

вугілля типу антрацит з окупованого Донбасу.
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Посольство України в Британії засудило 

відкриття у Луганську паспортного пункту 

РФ 

Посольство України в Британії засудило 

відкриття в окупованому Луганську пункту 

прийому документів для отримання російських 

паспортів.

 

 

Посольство України засудило напад 

учасників «Безсмертного полку» на 

українців у Португалії 

Посол України в Португалії Інна Огнівець у 

понеділок вручила представнику 

португальського МЗС ноту із засудженням 

нападу учасників пропагандистської акції 

«Безсмертний полк» на українських активістів 

- учасників альтернативного заходу.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський вийшов з бізнесу, але поверне 

свою частку після президентства — Шефір 

Новообраний президент Володимир 

Зеленський вийшов із бізнесу, але буде 

отримувати роялті і поверне свою частку 

бізнесу після президентської каденції.

 

Полторак заявив, що готовий доповісти 

Зеленському про стан ЗСУ 

Міністр оборони Степан Полторак ще не мав 

перемовин з новообраним президентом 

Володимиром Зеленським, але готовий 

доповісти про стан Збройних сил.
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Прикордонники можуть заборонити в ї̓зд в 

Україну через георгіївські стрічки 

Прикордонники нагадують, що іноземцям, які 

намагатимуться провезти в Україну 

георгіївські стрічки, можуть відмовити у в’їзді 

в країну на три роки.

 

 

У Раду внесли ще одну постанову щодо 

інавгурації Зеленського 

Позафракційний народний депутат Віктор 

Балога зареєстрував у Верховній Раді проект 

постанови №10270-1 "Про проведення 

урочистого засідання Верховної Ради України, 

що присвячене складенню присяги 

Українському народові новообраним 

Президентом України".

 

 

Зеленський про аварію в Шереметьєво: 

Співчуваємо, але думаємо про наших 

полонених 

вообраний президент України Володимир 

Зеленський співчуває близьким загиблих на 

фронті та жертв останніх трагедій у світі і 

наголошує, що життя людини є найвищою 

цінністю.

 

 

Порошенко доручив збільшити виплати 

бійцям на передовій до 27 тисяч 

Президент Петро Порошенко доручив 

збільшити доплати до грошового забезпечення 

військовослужбовців, які перебувають на 

передовій, ще на 5 тисяч гривень - до 17 тисяч 

на місяць.
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Луценко готовий до відставки, якщо Рада 

висловить йому недовіру 

Генеральний прокурор Юрій Луценко не 

вбачає підстав писати заяву про відставку.

 

 

Виконувати обов'язки голови НСТУ замість 

Аласанії буде Чернотицький 

Виконувачем обов’язків голови правління 

Суспільного мовлення став член правління 

НСТУ Микола Чернотицький замість Зураба 

Аласанії, контракт із яким 6 травня 

припинений достроково згідно з рішенням 

наглядової ради НСТУ

ЕКОНОМІКА 

 

Укртрансгаз повідомив про збільшення 

транзиту цьогоріч на 6% 

Транзит газу територією України з Російської 

Федерації у січні - квітні 2019 року збільшився 

на 1,6 млрд кубометрів або 6% порівняно з 

аналогічним періодом минулого року.

 

НБУ заявляє, що є забезпеченим 

кредитором ПриватБанку незалежно від 

рішення суду 

У Нацбанку наголосили, що вони залишаються 

забезпеченим кредитором за зобов’язаннями 

ПриватБанку незалежно від рішення суду 

стосовно зняття арешту з майна компаній, які 

прямо та опосередковано пов’язані з 

колишніми власниками ПриватБанк.
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Пропоноване загальне декларування не 

торкнеться бюджетників - радник 

Зеленського 

Пропоноване командою новообраного 

президента Володимира Зеленського загальне 

декларування не стосуватиметься громадян, які 

отримують доходи тільки від держави.

 

 

Аналітики прогнозують незначне зростання 

курсу долара до гривні 

В Україні поточного тижня очікується 

незначне зростання долара до гривні, 

готівковий долар у банках може торгуватися 

близько 26,5 - 26,7 грн.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова обговорила з французьким 

дипломатом звільнення українських 

політв'язнів 

Уповноважений ВР з прав людини Людмила 

Денісова з послом Франції з питань прав 

людини Франсуа Крокетом обговорили 

ситуацію щодо дотримання прав людини в 

Україні.

 

 

Балуху продовжили штрафний ізолятор ще 

на 15 діб 

Українському політв'язню Володимиру Балуху 

4 травня подовжили на 15 діб тримання в 

штрафному ізоляторі російської колонії в 

Торжку Тверської області.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

ГПУ викликає Порошенка на допит 

Управління спецрозслідувань Генпрокуратури 

викликало Президента України Петра 

Порошенка на допит 7 травня.

 

Росія сприяє підготовці дітей в "ДНР" до 

бойових дій: ГПУ відкрила справу 

Генеральна прокуратура України розпочала 

кримінальне провадження за фактом сприяння 

Російської Федерації в підготовці дітей до 

бойових дій.

 

 

Комісія КСУ знайшла підстави для 

звільнення Шевчука — джерело 

Постійна комісія з питань регламенту та етики 

Конституційного Суду знайшла підстави 

звільнити голову КСУ Станіслава Шевчука з 

посади судді.

 

Суд залишив Насірову закордонний паспорт 

Шевченківський райсуд столиці відмовився 

задовольнити клопотання прокурора щодо 

зобов'язання екс-голови ДФС Романа Насірова 

і керівника Департаменту відомства здати 

закордонні паспорти.
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Завербований працівник арсеналу ЗСУ мав 

сприяти Росії у здійсненні теракту — СБУ 

Співробітники військової контррозвідки СБУ 

викрили підготовку спецслужбами РФ 

терористичного акту на одному із арсеналів 

Збройних сил України, на якому зберігаються 

стратегічні запаси новітніх ракет та 

боєприпасів.

 

 

НАБУ завершило слідство у справі про 

заволодіння 93 мільйонів Укрзалізниці 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро України завершили розслідування за 

фактом заволодіння 93,28 млн грн ПАТ 

"Укрзалізниця".

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як розповісти правду про аварію на ЧАЕС? 

Репортаж із Зони відчуження в очікуванні 

американського серіалу "Чорнобиль"

 

 

Ми обов'язково беремо з собою на зимівлю 

парадові костюми та краватки - Ігор Дикий, 

керівник антарктичної експедиції 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Львів`янин Ігор Дикий очолив цьогорічну антарктичну 
експедицію на станцію “Академік Вернадський”. 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Burning man відкриває на Подолі Палац 

культури "Куренівка" 

У Києві 11 травня презентують новий 

мистецький простір "Палац культури 

"Куренівка", який обладнала українська 

спільнота Burning Man.

 

 

На Житомирщині туристи зможуть пожити 

в панському маєтку 

 півночі Житомирщини розроблять 

туристичний маршрут, який пролягатиме 

визначними природними, історичними та 

культурними пам’ятками одразу чотирьох 

об'єднаних територіальних громад.

 

 

Українки з Red Foxes виступили на фіналі 

Ліги чемпіонів ФІБА 

Українська команда з чирлідингу Red Foxes 

виступила на Фіналі чотирьох Ліги чемпіонів 

ФІБА, який проходив 3-5 травня в 

бельгійському Антверпені.

 

 

У Вінниці відкриють першу в місті станцію 

глибокого сортування сміття 

У Вінниці на базі Донецького національного 

університету імені Василя Стуса відкриється 

перша у місті станція глибокого сортування 

твердих побутових відходів «Ecohope».
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Кіберспорт: команда Avangar перемогла у 

Києві на турнірі по CS:GO 

Столиця України приймала великий 

міжнародний турнір з кіберспорту.

 

У Вінниці на честь Коцюбинського висадять 

"галявину сонця та мрій" 

У Вінниці в середу, 8 травня, відбудеться 

фестиваль «Галявини сонця та мрій Михайла 

Коцюбинського» в рамках проекту 

«Мистецький сад Михайла Коцюбинського».
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