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ТОП 

 

Вищий антикорупційний суд очолила Олена 

Танасевич 

Судді Вищого антикорупційного суду під час 

зборів у вівторок, 7 травня, з третьої спроби 

обрали головою суду Олену Танасевич.

 

Конгресмен США не виключає надання 

Україні потужнішої зброї 

що ситуація цього вимагатиме, запити на 

надання Україні більш потужних військових 

систем повинні бути розглянуті

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695343-suddi-visogo-antikorupcijnogo-sudu-obrali-golovou-olenu-tanasevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695343-suddi-visogo-antikorupcijnogo-sudu-obrali-golovou-olenu-tanasevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695343-suddi-visogo-antikorupcijnogo-sudu-obrali-golovou-olenu-tanasevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695488-kongresmen-ssa-ne-viklucae-nadanna-ukraini-potuznisoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695488-kongresmen-ssa-ne-viklucae-nadanna-ukraini-potuznisoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695488-kongresmen-ssa-ne-viklucae-nadanna-ukraini-potuznisoi-zbroi.html


 

Єврокомісар Ган пропонує Зеленському 

повну підтримку ЄС 

Європейський комісар з питань європейської 

політики сусідства Йоганнес Ган зустрівся у 

Києві з новообраним Президентом України 

Володимиром Зеленським та висловив йому 

підтримку ЄС.

 

Не лише георгіївська стрічка: у поліції 

нагадали про заборонену символіку 

Поліція нагадує, що використання забороненої 

символіки, такої як символіка комуністичної 

партії, георгіївська стрічка, серп і молот тощо, 

карається законом.

 

Студент КПІ майже на 900 тисяч 

профінансував одного з кандидатів у 

президенти – ЧЕСНО 

Студент-зварювальник з Київського 

політехнічного університету Нікіта Муковоз 

перерахував 894 тисячі гривень у виборчий 

фонд кандидата в президенти Олександра 

Соловйова.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Конгресі США закликають Білий дім 

скасувати рішення щодо Йованович 

Лідер демократів у Палаті представників США 

Стені Хойєр і голова Комітету в закордонних 

справах Еліот Енгель виступили з вимогою до 

адміністрації США скасувати рішення про 

відкликання з Києва посла Марії Йованович.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695252-evrokomisar-gan-proponue-zelenskomu-povnu-pidtrimku-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695252-evrokomisar-gan-proponue-zelenskomu-povnu-pidtrimku-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695252-evrokomisar-gan-proponue-zelenskomu-povnu-pidtrimku-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695375-ne-lise-georgiivska-stricka-u-policii-nagadali-pro-zaboronenu-simvoliku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695375-ne-lise-georgiivska-stricka-u-policii-nagadali-pro-zaboronenu-simvoliku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695375-ne-lise-georgiivska-stricka-u-policii-nagadali-pro-zaboronenu-simvoliku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2695496-student-kpi-majze-na-900-tisac-profinansuvav-odnogo-z-kandidativ-u-prezidenti-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2695496-student-kpi-majze-na-900-tisac-profinansuvav-odnogo-z-kandidativ-u-prezidenti-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2695496-student-kpi-majze-na-900-tisac-profinansuvav-odnogo-z-kandidativ-u-prezidenti-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2695496-student-kpi-majze-na-900-tisac-profinansuvav-odnogo-z-kandidativ-u-prezidenti-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695599-u-kongresi-ssa-zaklikaut-bilij-dim-skasuvati-risenna-sodo-jovanovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695599-u-kongresi-ssa-zaklikaut-bilij-dim-skasuvati-risenna-sodo-jovanovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695599-u-kongresi-ssa-zaklikaut-bilij-dim-skasuvati-risenna-sodo-jovanovic.html


 

Кислиця в ООН: Україна закликає 

обговорити технічні деталі миротворчої місії 

на Донбасі 

Україна надає великого значення 

реформуванню миротворчості ООН і готова 

ділитися своїм досвідом, проте нині й сама 

потребує ефективної миротворчої місії ООН на 

Донбасі.

 

Німці вважають, що "Nord Sream-2" 

спрямований проти США, а не України - 

Вітренко 

Російський проект "Північний потік-2" 

позиціонується в німецькому інформаційному 

просторі як можливість конкурувати із 

впливом Сполучених Штатів, але така позиція 

створює велику небезпеку для Європи.

 

Представники командування ВМС України 

та Британії обговорили ситуацію в Чорному 

морі 

Під час зустрічі представників командування 

ВМС ЗС України та Королівських ВМС 

Великої Британії сторони обговорили поточну 

безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні 

та подальшу співпрацю.

 

Рада Європи і ЄС дадуть €17,5 мільйона на 

"Східне партнерство" 

Рада Європи і Євросоюз продовжили програму 

"Партнерство заради кращого урядування у 

країнах "Східного партнерства", включаючи 

Україну.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695525-kislica-v-oon-ukraina-zaklikae-obgovoriti-tehnicni-detali-mirotvorcoi-misii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695525-kislica-v-oon-ukraina-zaklikae-obgovoriti-tehnicni-detali-mirotvorcoi-misii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695525-kislica-v-oon-ukraina-zaklikae-obgovoriti-tehnicni-detali-mirotvorcoi-misii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695525-kislica-v-oon-ukraina-zaklikae-obgovoriti-tehnicni-detali-mirotvorcoi-misii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2695223-nimci-vvazaut-nord-sream2-spramovanij-proti-ssa-a-ne-ukraini-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2695223-nimci-vvazaut-nord-sream2-spramovanij-proti-ssa-a-ne-ukraini-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2695223-nimci-vvazaut-nord-sream2-spramovanij-proti-ssa-a-ne-ukraini-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2695223-nimci-vvazaut-nord-sream2-spramovanij-proti-ssa-a-ne-ukraini-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2695110-predstavniki-komanduvanna-vms-ukraini-ta-britanii-obgovorili-situaciu-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2695110-predstavniki-komanduvanna-vms-ukraini-ta-britanii-obgovorili-situaciu-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2695110-predstavniki-komanduvanna-vms-ukraini-ta-britanii-obgovorili-situaciu-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2695110-predstavniki-komanduvanna-vms-ukraini-ta-britanii-obgovorili-situaciu-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695353-rada-evropi-i-es-dadut-175-miljona-na-shidne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695353-rada-evropi-i-es-dadut-175-miljona-na-shidne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695353-rada-evropi-i-es-dadut-175-miljona-na-shidne-partnerstvo.html


 

Кривонос обговорить у США реформу 

української армії 

Заступник секретаря РНБО України Сергій 

Кривонос перебуває з візитом у США, де 

передбачена його участь у засіданні 

українсько-американської Комісії з обміну 

інформацією про розробки і дослідження у 

сфері військово-технічного співробітництва.

 

Арбітраж, переговори, скарги: Нафтогаз 

боротиметься з Газпромом усіма 

можливими способами 

Україна зберігатиме активну позицію в 

протистоянні російському енергетичному 

впливу в Європі, викриваючи порушення 

Газпромом правил конкуренції і 

антимонопольного законодавства.

УКРАЇНА 

 

Порошенко звільнив командувача 

Нацгвардії 

Президент України Петро Порошенко звільнив 

командувача Національної гвардії України 

Юрія Аллерова.

 

Очільниці Антикорупційного суду обрали 

заступника 

Судді Вищого антикорупційного суду під час 

зборів у вівторок, 7 травня, обрали 

заступником голови суду Євгена Крука.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2695563-krivonos-obgovorit-u-ssa-reformu-ukrainskoi-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2695563-krivonos-obgovorit-u-ssa-reformu-ukrainskoi-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2695563-krivonos-obgovorit-u-ssa-reformu-ukrainskoi-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2695235-arbitraz-peregovori-skargi-naftogaz-borotimetsa-z-gazpromom-usima-mozlivimi-sposobami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2695235-arbitraz-peregovori-skargi-naftogaz-borotimetsa-z-gazpromom-usima-mozlivimi-sposobami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2695235-arbitraz-peregovori-skargi-naftogaz-borotimetsa-z-gazpromom-usima-mozlivimi-sposobami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2695235-arbitraz-peregovori-skargi-naftogaz-borotimetsa-z-gazpromom-usima-mozlivimi-sposobami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695609-porosenko-zvilniv-komanduvaca-nacgvardii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695609-porosenko-zvilniv-komanduvaca-nacgvardii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695609-porosenko-zvilniv-komanduvaca-nacgvardii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695419-ocilnici-antikorupcijnogo-sudu-obrali-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695419-ocilnici-antikorupcijnogo-sudu-obrali-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695419-ocilnici-antikorupcijnogo-sudu-obrali-zastupnika.html


 

Порошенко каже, що для завершення 

судової реформи йому не вистачило каденції 

Президент Петро Порошенко заявив, що 

президентської каденції не вистачило, аби 

повністю завершити судову реформу, й наразі 

найменш реформованими є суди першої 

інстанції.

 

Зеленський зустрівся із Пінчуком 

Новообраний Президент України Володимир 

Зеленський зустрівся з українським 

бізнесменом Віктором Пінчуком у рамках 

зустрічей з підприємцями. 

 

 

 

 

Каплін пропонує провести частину 

інавгурації Зеленського на 

"Олімпійському" 

Народний депутат Сергій Каплін зареєстрував 

у Раді проект постанови №10270-3 "Про 

порядок проведення урочистого засідання 

Верховної Ради України, присвяченого 

складенню присяги новообраним Президентом 

України 19 травня 2019 року та у два етапи". 

 

 

Після інавгурації Зеленського "мовних" 

претензій від країн-сусідів побільшає - 

експерти 

Директор Інституту світової політики Євген 

Магда прогнозує, що після завершення 

процесу передачі влади новообраному 

президенту Володимиру Зеленському 

претензій від країн-сусідів з приводу 

нещодавно ухваленого мовного закону до 

України побільшає.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695072-porosenko-kaze-so-jomu-zabraklo-casu-dla-zaversenna-sudovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695072-porosenko-kaze-so-jomu-zabraklo-casu-dla-zaversenna-sudovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695072-porosenko-kaze-so-jomu-zabraklo-casu-dla-zaversenna-sudovoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2695440-zelenskij-zustrivsa-iz-pincukom.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695446-kaplin-proponue-provesti-castinu-inavguracii-zelenskogo-na-olimpijskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695446-kaplin-proponue-provesti-castinu-inavguracii-zelenskogo-na-olimpijskomu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695377-pisla-inavguracii-zelenskogo-movnih-pretenzij-vid-krainsusidiv-pobilsae-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695377-pisla-inavguracii-zelenskogo-movnih-pretenzij-vid-krainsusidiv-pobilsae-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695377-pisla-inavguracii-zelenskogo-movnih-pretenzij-vid-krainsusidiv-pobilsae-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695377-pisla-inavguracii-zelenskogo-movnih-pretenzij-vid-krainsusidiv-pobilsae-eksperti.html


ЕКОНОМІКА 

 

“Цибулеві” проблеми України та світу: що 

було, що буде і коли ринок заспокоїться 

З’ясовуємо, чому вартість популярного овочу в 

нашій країні за останні місяці зросла в шість 

разів, а світові ціни – утричі... за тиждень

 

«Нова Пошта» переходить на екологічний 

тип упаковки 

Усі відділення «Нова Пошта» почали перехід 

на екологічний тип упаковки для відправлень, 

відмовляючись від пінопласту під час 

пакування.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В окупованому Криму звільнили двох 

українських рибалок 

Херсонські рибалки Руслан Кондратюк та 

Андрій Морозов, які були затримані ФСБ РФ у 

вересні 2018 року та утримувались на території 

окупованого Криму, наразі звільнені та 

прямують до Херсона.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Антикорупційний суд розпочне роботу 5 

вересня 

Судді Вищого антикорупційного суду під час 

зборів у вівторок, 7 травня, визначили 5 

вересня 2019 року датою початку роботи суду.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2695383-cibulevi-problemi-ukraini-ta-svitu-so-bulo-so-bude-i-koli-rinok-zaspokoitsa.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2695277-v-okupovanomu-krimu-zvilnili-dvoh-ukrainskih-ribalok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695542-antikorupcijnij-sud-rozpocne-robotu-5-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695542-antikorupcijnij-sud-rozpocne-robotu-5-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695542-antikorupcijnij-sud-rozpocne-robotu-5-veresna.html


 

НАБУ розслідує дві справи щодо Парубія 

Національне антикорупційне бюро України 

(НАБУ) відкрило провадження стосовно 

Голови Верховної Ради України Андрія 

Парубія за підозрою у зловживанні службовим 

становищем та нецільовому використанні 

бюджетних коштів.

 

Супрун подала позов проти журналіста 

"1+1" 

Виконувач обов'язків міністра охорони 

здоров'я України Уляна Супрун подала 

судовий позов проти журналіста телеканалу 

“1+1” Олександра Дубінського про захист 

честі, гідності та ділової репутації.

 

 

Генпрокуратура викликає Ситника на 

допит 

Генпрокуратура викликає директора 

Національного антикорупційного бюро Артема 

Ситника на допит 10 травня у справі щодо 

перевищення службових повноважень. 

 

Луценко заявляє про інформаційні атаки на 

нього команди Зеленського 

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє про 

інформаційні атаки на нього з боку команди 

новообраного президента Володимира 

Зеленського через кримінальне впровадження 

на Олександра Данилюка.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

19 травня? Все визначиться пізніше! 

(АНАЛІТИКА) 

Під час зустрічі з Зеленським представники 

фракцій “прощупали” його наміри. Тепер їм 

слід вирішити, які тактику і стратегію обрати.

 

Призначення нового командуючого ООС 

генерала Сирського: хто він і що це 

означає? 

Українському суспільству хотілося б більше 

інформації про тих, хто командує нашими 

військами на Сході.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Супрун розповіла, які хвороби шкодять 

зубам більше за карієс 

Найпоширенішою причиною втрати зубів є 

хвороби ясен. Для збереження зубів необхідно 

вчасно звертатися до лікаря при появі перших 

симптомів пародонтиту.

 

Оголосили переможців конкурсу ІМІ "Лови 

фейк" 

Експертне журі обрало переможців конкурсу 

Інституту масової інформації "Лови фейк", 

який тривав з 1 по 31 березня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695190-19-travna-vse-viznacitsa-piznise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695190-19-travna-vse-viznacitsa-piznise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695190-19-travna-vse-viznacitsa-piznise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695548-priznacenna-novogo-komanduucogo-oos-generala-sirskogo-hto-vin-i-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695548-priznacenna-novogo-komanduucogo-oos-generala-sirskogo-hto-vin-i-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695548-priznacenna-novogo-komanduucogo-oos-generala-sirskogo-hto-vin-i-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2695548-priznacenna-novogo-komanduucogo-oos-generala-sirskogo-hto-vin-i-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2695398-suprun-rozpovila-aki-hvorobi-skodat-zubam-bilse-za-karies.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2695398-suprun-rozpovila-aki-hvorobi-skodat-zubam-bilse-za-karies.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2695398-suprun-rozpovila-aki-hvorobi-skodat-zubam-bilse-za-karies.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695494-ogolosili-peremozciv-konkursu-imi-lovi-fejk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695494-ogolosili-peremozciv-konkursu-imi-lovi-fejk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2695494-ogolosili-peremozciv-konkursu-imi-lovi-fejk.html


 

У столиці пройде мотофестиваль 

MotoOpenFest 

У столичному парку «Муромець» 18 та 19 

травня на майданчику X-Park пройде 

фестиваль MotoOpenFest.

 

Кінофестиваль "Молодість" отримав €46 

тисяч від Євросоюзу 

Київський міжнародний кінофестиваль 

“Молодість” отримав фінансову підтримку за 

програмою ЄС “Креативна Європа”.
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