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ВИБОРИ – 2019 

 

У Порошенка відповіли Зеленському: 

Україна - не номер в єгипетському готелі 

У команді чинного Президента Петра 

Порошенка не сприймають жодних претензій 

щодо нібито затягування інавгурації, 

висловлених у відеозверненні новообраного 

президента Володимира Зеленського.

 

Кравчук - Зеленському: Влада має 

змінитися уся 

Перший президент України Леонід Кравчук 

дав поради новообраному президентові 

Володимиру Зеленському.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697615-u-porosenka-vidpovili-zelenskomu-ukraina-ne-nomer-v-egipetskomu-goteli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697615-u-porosenka-vidpovili-zelenskomu-ukraina-ne-nomer-v-egipetskomu-goteli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697615-u-porosenka-vidpovili-zelenskomu-ukraina-ne-nomer-v-egipetskomu-goteli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697646-kravcuk-zelenskomu-vlada-mae-zminitisa-usa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697646-kravcuk-zelenskomu-vlada-mae-zminitisa-usa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697646-kravcuk-zelenskomu-vlada-mae-zminitisa-usa.html


 

Уряд продовжить реформи у міжвиборчий 

період – Гройсман 

Уряд продовжить розпочаті реформи і плідно 

працюватиме у міжвиборчий період.

СВІТ 

 

США запровадили нові санкції проти 

Венесуели 

Міністерство фінансів США запровадило 

санкції проти сектору оборони та спецслужб 

Венесуели, а також проти компаній і танкерів, 

які беруть участь у незаконному обороті 

венесуельської нафти.

 

США направили другий військовий 

корабель на Близький Схід 

Сполучені Штати Америки відправили другий 

військовий корабель на Близький Схід.

 

Спецпрокурор Мюллер не свідчитиме у 

Конгресі наступного тижня 

Голова Юридичного комітету Палати 

представників США Джерольд Надлер заявив, 

що спецпрокурор Роберт Мюллер не 

свідчитиме в Конгресі наступного тижня, як 

було попередньо домовлено раніше.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697630-urad-prodovzit-reformi-u-mizviborcij-period-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697630-urad-prodovzit-reformi-u-mizviborcij-period-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697630-urad-prodovzit-reformi-u-mizviborcij-period-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697656-ssa-zaprovadili-novi-sankcii-proti-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697656-ssa-zaprovadili-novi-sankcii-proti-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697656-ssa-zaprovadili-novi-sankcii-proti-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697702-ssa-napravili-drugij-vijskovij-korabel-na-blizkij-shid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697702-ssa-napravili-drugij-vijskovij-korabel-na-blizkij-shid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697702-ssa-napravili-drugij-vijskovij-korabel-na-blizkij-shid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697640-specprokuror-muller-ne-svidcitime-u-kongresi-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697640-specprokuror-muller-ne-svidcitime-u-kongresi-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697640-specprokuror-muller-ne-svidcitime-u-kongresi-nastupnogo-tizna.html


 

У Польщі дві партії зберігають однакові 

шанси на перемогу у виборах до 

Європарламенту 

Польська правоконсервативна партія “Право і 

Справедливість” (PiS) і коаліція партій 

“Громадянська платформа -Європейська 

коаліція” (PO-KE) зберігають практично 

однакові шанси на перемогу у виборах…

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Порошенко дав свідчення Генпрокуратурі у 

справі Майдану 

Президент України Петро Порошенко 

повідомив, що 10 травня повторно надав 

свідчення прокурорам у розслідуванні справи 

щодо злочинів проти учасників Революції 

Гідності у 2014 році.

 

Ми не змінюємо курс щодо НАТО та війни з 

Росією - радник Зеленського 

Радник Володимира Зеленського з питань 

безпеки та оборони Іван Апаршин заявив, що 

команда новообраного глави держави не 

змінюватиме курс щодо вступу України до 

НАТО та війни з РФ.

 

Закриття залізничного сполучення з РФ, 

швидше за все, не буде - Омелян 

Міністр інфраструктури Володимир Омелян 

підтримує повне припинення залізничного 

сполучення з Росією, але поки поїзди 

скасовувати не будуть.

ТОЧКА ЗОРУ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697679-u-polsi-dvi-partii-zberigaut-odnakovi-sansi-na-peremogu-u-viborah-do-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697679-u-polsi-dvi-partii-zberigaut-odnakovi-sansi-na-peremogu-u-viborah-do-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697679-u-polsi-dvi-partii-zberigaut-odnakovi-sansi-na-peremogu-u-viborah-do-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697679-u-polsi-dvi-partii-zberigaut-odnakovi-sansi-na-peremogu-u-viborah-do-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697667-porosenko-dav-svidcenna-genprokuraturi-u-spravi-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697667-porosenko-dav-svidcenna-genprokuraturi-u-spravi-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697667-porosenko-dav-svidcenna-genprokuraturi-u-spravi-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697632-mi-ne-zminuemo-kurs-sodo-nato-ta-vijni-z-rosieu-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697632-mi-ne-zminuemo-kurs-sodo-nato-ta-vijni-z-rosieu-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697632-mi-ne-zminuemo-kurs-sodo-nato-ta-vijni-z-rosieu-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697635-zakritta-zaliznicnogo-spolucenna-z-rf-svidse-za-vse-ne-bude-omelan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697635-zakritta-zaliznicnogo-spolucenna-z-rf-svidse-za-vse-ne-bude-omelan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697635-zakritta-zaliznicnogo-spolucenna-z-rf-svidse-za-vse-ne-bude-omelan.html


 

Валютний “безвіз” працює: і капітали не 

тікають, і валюта зміцнюється 

Скептичні прогнози експертів щодо наслідків 

валютної лібералізації поки не справджуються, 

хоча макроекономічні ризики ще залишаються

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1907 році, в Києві засновано 

Українське наукове товариство.

 

На Донбасі окупанти гатять з артилерії 122 

калібру, поранений боєць 

Збройні формування Росії за минулу добу 12 

разів порушили режим припинення вогню, з 

них п'ять – із застосуванням заборонених 

Мінськими угодами артилерійських систем 

калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 

мм. 

 

НАЗК перевірило діяльність 86 державних 

підрозділів щодо боротьби з корупцією 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції здійснило аналіз ефективності 

діяльності уповноважених підрозділів (осіб) 

щодо боротьби з корупцією в 86-ти 

міністерствах та інших державних органах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697648-valutnij-bezviz-pacue-i-kapitali-ne-tikaut-i-valuta-zmicnuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697648-valutnij-bezviz-pacue-i-kapitali-ne-tikaut-i-valuta-zmicnuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2697648-valutnij-bezviz-pacue-i-kapitali-ne-tikaut-i-valuta-zmicnuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697189-11-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697189-11-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2697713-na-donbasi-okupanti-gatat-z-artilerii-122-kalibru-poranenij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2697713-na-donbasi-okupanti-gatat-z-artilerii-122-kalibru-poranenij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2697713-na-donbasi-okupanti-gatat-z-artilerii-122-kalibru-poranenij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697669-nazk-perevirilo-dialnist-86-derzavnih-pidrozdiliv-sodo-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697669-nazk-perevirilo-dialnist-86-derzavnih-pidrozdiliv-sodo-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697669-nazk-perevirilo-dialnist-86-derzavnih-pidrozdiliv-sodo-borotbi-z-korupcieu.html


 

Інсульт загрожує кожному: Супрун назвала 

"групи ризику" 

Інсульт залишається однією з провідних 

причин смерті у світі і загрожує кожному: 

понад 80 мільйонів людей пережили цю 

судинну катастрофу.

 

Біля берегів Туреччини знайшли корабель, 

який затонув у 1600 році до н.е. 

Корабель, який було знайдено біля узбережжя 

Анталії, затонув приблизно в 1600 році до 

нашої ери. Він став найстаршим із знайдених у 

світі.

 

Синоптики прогнозують дощі з грозами іще 

на п’ять днів 

В Україні на 11 травня прогнозують дощі з 

грозами, температура вдень 15-20°.

 

11 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Сосипатра; ворожимо на барвінку, 

мріємо про ясний схід сонця і очікуємо 

приємних несподіванок

СПОРТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697626-sudinna-katastrofa-suprun-nazvala-grupi-riziku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697626-sudinna-katastrofa-suprun-nazvala-grupi-riziku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697626-sudinna-katastrofa-suprun-nazvala-grupi-riziku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697721-bila-beregiv-tureccini-znajsli-korabel-akij-zatonuv-u-1600-roci-do-ne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697721-bila-beregiv-tureccini-znajsli-korabel-akij-zatonuv-u-1600-roci-do-ne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697721-bila-beregiv-tureccini-znajsli-korabel-akij-zatonuv-u-1600-roci-do-ne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697423-sinoptiki-prognozuut-dosi-z-grozami-ise-na-pat-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697423-sinoptiki-prognozuut-dosi-z-grozami-ise-na-pat-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2697423-sinoptiki-prognozuut-dosi-z-grozami-ise-na-pat-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697499-11-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697499-11-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Чемпіонат світу з хокею: словаки обіграли 

американців, чехи - шведів 

У словацьких містах Братислава та Кошице 

завершився перший ігровий день 83-го 

чемпіонату світу з хокею з шайбою.

 

Яя Туре завершив кар’єру футболіста і може 

розпочати кар’єру тренера в України 

Екс-гравець іспанської “Барселони” і 

англійського “Манчестер Сіті” Яя Туре 

завершив ігрову кар'єру і отримав тренерську 

ліцензію.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2697665-cempionat-svitu-z-hokeu-slovaki-obigrali-amerikanciv-cehi-svediv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2697665-cempionat-svitu-z-hokeu-slovaki-obigrali-amerikanciv-cehi-svediv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2697665-cempionat-svitu-z-hokeu-slovaki-obigrali-amerikanciv-cehi-svediv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2697396-aa-ture-zaversiv-kareru-futbolista-i-moze-rozpocati-kareru-trenera-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2697396-aa-ture-zaversiv-kareru-futbolista-i-moze-rozpocati-kareru-trenera-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2697396-aa-ture-zaversiv-kareru-futbolista-i-moze-rozpocati-kareru-trenera-v-ukraini.html

