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ТОП 

 

На інавгурації Зеленського буде делегація зі 

США найвищого рівня - Волкер 

Коли буде визначена дата інавгурації нового 

президента Володимира Зеленського, США 

оприлюднять склад делегації. Однак уже 

відомо, що вона буде найвищого рівня 

представництва, оскільки Україна входить до 

кола держав-друзів США.

 

 

Коломойський заявив, що повернеться в 

Україну після інавгурації Зеленського 

Олігарх Ігор Коломойський повернеться в 

Україну після інавгурації обраного Президента 

Володимира Зеленського. 
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"Паспортизація" Донбасу: Кабмін визнав 

недійсними документи РФ і готує санкції 

Український уряд готує перелік посадовців РФ, 

причетних до організації процесу видачі 

російських паспортів у ОРДЛО та 

окупованому Криму, для запровадження 

персональних санкцій.

 

Коломойський назвав міністра, який має 

залишитись на посаді 

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає міністра 

внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим 

у Кабміні і впевнений, що той повинен 

залишитися на цій посаді і в новому уряді

 

 

В'ятрович пропонує перенести вихідний з 9 

на 8 травня 

Голова Українського інституту національної 

пам'яті Володимир В'ятрович вважає за 

доцільне перенести вихідний день із 9 травня 

на 8 травня - День пам’яті та примирення.

 

 

Куць закликає не розпалювати нові війни 

на ґрунті Другої світової 

Голова Донецької обласної військово-

цивільної адміністрації Олександр Куць 

закликав громадян не розпалювати конфлікти 

та протистояння навколо Другої світової війни.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС розцінює ротацію посла Йованович як 

плановий процес 

У Міністерстві закордонних справ України 

розцінюють ротацію посла США Марі 

Йованович як плановий процес, який 

відбувається за правилами американської 

дипломатії.

 

 

Зеленський обговорив з Фріланд боротьбу з 

корупцією та врегулювання на Донбасі 

Новообраний Президент України Володимир 

Зеленський зустрівся з міністром закордонних 

справ Канади Христею Фріланд.

 

 

У Євросоюзі 13 травня обговорять указ 

Путіна про "паспортизацію" Донбасу 

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу, 

які 13 травня розпочнуть дводенну зустріч у 

Брюсселі, серед інших питань розглянуть 

рішення РФ роздавати паспорти громадянам 

України на окупованих територіях Донбасу.

 

 

Путін змінив командувача Чорноморським 

флотом 

Президент Росії Володимир Путін призначив 

адмірала Миколу Євменова головкомом 

Військово-морського флоту РФ, а також провів 

рокіровки в командуванні Чорноморським і 

Північним флотами.
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УКРАЇНА 

 

РФ використовує тему перемоги над 

нацизмом для антиукраїнської пропаганди 

— МЗС 

Російська Федерація намагається 

використовувати тему перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні для антиукраїнської 

пропаганди та виправдання своєї агресії.

 

 

Уряд призначив голову Державної 

податкової служби 

Кабінет міністрів призначив Сергія Верланова 

головою Державної податкової служби.

 

 

Чому Петро Порошенко наприкінці 

президентства такий активний 

(АНАЛІТИКА) 

Укрінформ шукає мотиви, які стоять останніми 

резонансними «військово-політичними» 

призначеннями та нововведеннями Петра 

Порошенка.

 

 

Савченко заявила про свої амбіції: готова 

очолити Міноборони або МЗС 

Позафракційний народний депутат Надія 

Савченко вважає, що може бути корисною 

новообраному президенту України 

Володимиру Зеленському як глава Міноборони 

або Міністерства закордонних справ.
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Зеленський у День пам'яті відвідав 

зв'язкову УПА та військового СРСР 

Новообраний президент України Володимир 

Зеленський вшанував пам’ять загиблих у 

Другій світовій війні.

 

Луценко звільнив Єніна з посади 

заступника генпрокурора 

неральний прокурор Юрій Луценко звільнив 

Євгена Єніна з посади заступника 

генпрокурора.

  

 

У Кабміні пропонують дозволити 

поєднувати посади мерів і народних 

депутатів 

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального 

розвитку, будівництва та ЖКГ України 

Геннадій Зубко запропонував дозволити 

поєднання посад мерів і народних депутатів.

 

Після інавгурації Зеленського в ЗСУ можуть 

відбутись кадрові зміни — Полторак 

Звільнення з посад командувачів Нацгвардії та 

операції Об'єднаних сил проведені у межах 

ротації, і найближчим часом нових відставок 

не очікується. Проте після інавгурації обраного 

президента Володимира Зеленського в ЗСУ 

можуть відбутись кадрові зміни.
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ЕКОНОМІКА 

 

2019-й без траншів МВФ. Реальність чи 

підступна “лякалка”? 

Американська JP Morgan і швейцарська UBS 

прогнозують: Україна цього року не отримає 

грошей Фонду. Чому “вангування” з’явилися 

саме зараз?

 

 

ЄБРР погіршив прогноз зростання 

економіки України 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) прогнозує, що зростання ВВП України 

сповільниться та на кінець 2019 року 

становитиме 2,5%.

 

 

Доведено цифрами: живемо вже не гірше, 

ніж до війни 

редня заробітна плата в доларовому 

еквіваленті досягла рівня 2013 року. Іншими 

словами, економічне провалля війни майже 

подолано

 

 

Кабмін назвав максимальну ціну на газ у 

травні 

Ціна на паливо, яке НАК «Нафтогаз України» 

продає підприємствам теплокомуненерго та 

постачальникам газу, в травні має становити 

8247 гривень за тисячу кубічних метрів.

 .
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суди в РФ розглянуть продовження арешту 

23 кримськотатарським активістам 

У судах Ростовської області РФ 13 і 14 травня 

пройдуть засідання щодо продовження 

запобіжного заходу 23 кримськотатарським 

активістам, яких було затримано під час 

масових обшуків в анексованому Криму 27 

березня по "справі Хізб ут-Тахрір".

 

Адвокат розповів про умови утримання 

полоненого моряка Гриценка 

У Росії пройшли слідчі дії щодо 

військовополоненого українського моряка 

Дениса Гриценка.

 

Сущенко надіслав з колонії новий малюнок 

- захід сонця на Гібралтарі 

Незаконно засуджений у РФ український 

журналіст Роман Сущенко, який перебуває в 

ув'язненні вже 950 днів, надіслав з колонії 

новий малюнок - пейзаж Гібралтару.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як це: побувати у пеклі на цьому світі 

Зі спогадів в’язня табору смерті "Маутхаузен" Ігоря 

Маліцького. Ігор Федорович Маліцький 

виглядає набагато молодшим у свої 94 роки.
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Путін є творцем все сильнішого 

пробудження української свідомості  - 

Александер Кваснєвський, президент 

Польщі у 1995-2005 роках (ІНТЕРВ'Ю) 

Нещодавно Польща відзначила 15-річчя членства в ЄС. 
Укрінформ використав цю нагоду, аби розпитати 
колишнього президента Польщі Александера 
Кваснєвського про переваги цього кроку для країни над 
Віслою, перспективи євроінтеграції України.

 

 

Євреї пояснили світові, що таке нацизм, а 

українці мають пояснити, що таке комунізм 

- Ярина Ясиневич, керівниця програм 

Центру досліджень визвольного руху 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Український інститут національної пам'яті та Центр 
досліджень визвольного руху вміють позитивно 
шокувати правдою. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні запровадять офіційний День 

батька 

третю неділю червня кожного року в Україні 

відзначатиметься День батька. Відповідний Указ 

Президента України “Про День батька” 

схвалив Кабінет міністрів України на засіданні 

в середу, інформує прес-служба Мінсоцполітики.

 

 

Супрун розповіла, коли "VIP-лікарні" 

стануть доступними для всіх 

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 

заявила, що відомчі лікарні стануть 

доступними для всіх українців у 2020 році, 

оскільки буде створено єдиний медичний 

простір.
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Laudamotion літатиме з Києва до Відня 

щодня 

Австрійський лоукостер Laudamotion, який є 

"дочкою" ірландської авіакомпанії Ryanair, з 27 

жовтня почне виконувати рейси Київ – Відень 

щодня.

 

Пішохідно-велосипедний міст у Києві 

будують за українським проектом 

Зведення пішохідно-велосипедного мосту 

через Володимирський узвіз відбувається 

згідно з українським проектом.

 

Майкл Щур проведе онлайн-урок для 

школярів 

У середу, 15 травня, школи зможуть 

долучитися до онлайн-уроку "Європа 

починається з тебе", який проведе відомий 

телеведучий Майкл Щур. 

 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2696356-laudamotion-litatime-z-kieva-do-vidna-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2696356-laudamotion-litatime-z-kieva-do-vidna-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2696356-laudamotion-litatime-z-kieva-do-vidna-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2695847-pisohidnovelosipednij-mist-u-kievi-buduut-za-ukrainskim-proektom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2695847-pisohidnovelosipednij-mist-u-kievi-buduut-za-ukrainskim-proektom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2695847-pisohidnovelosipednij-mist-u-kievi-buduut-za-ukrainskim-proektom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2696315-majkl-sur-provede-onlajnurok-dla-skolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2696315-majkl-sur-provede-onlajnurok-dla-skolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2696315-majkl-sur-provede-onlajnurok-dla-skolariv.html

