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ТОП 

 

Данилюк назвав пріоритети перших 100 

днів роботи Зеленського 

План роботи новообраного президента 

Володимира Зеленського на перші сто днів уже 

готовий на 95%.

 

 

Командування РФ оголосило обов'язкову 

"паспортизацію" бойовиків на окупованому 

Донбасі 

За інформацією Головного управління розвідки 

Міноборони України, російська окупаційна 

адміністрація посилює заходи з русифікації 

населення тимчасово окупованої території 

Донецької та Луганської областей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698022-daniluk-nazvav-prioriteti-persih-100-dniv-roboti-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698022-daniluk-nazvav-prioriteti-persih-100-dniv-roboti-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698022-daniluk-nazvav-prioriteti-persih-100-dniv-roboti-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2698015-komanduvanna-rf-ogolosilo-obovazkovu-pasportizaciu-bojovikiv-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2698015-komanduvanna-rf-ogolosilo-obovazkovu-pasportizaciu-bojovikiv-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2698015-komanduvanna-rf-ogolosilo-obovazkovu-pasportizaciu-bojovikiv-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2698015-komanduvanna-rf-ogolosilo-obovazkovu-pasportizaciu-bojovikiv-na-okupovanomu-donbasi.html


 

Гройсман готовий очолити уряд і після 

парламентських виборів 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 

заявляє, що готовий знову очолити уряд після 

парламентських виборів.

 

 

Адвокат Трампа скасував візит до Києва і 

зустріч із Зеленським 

Особистий адвокат президента США Дональда 

Трампа Рудольф Джуліані скасував свій візит 

до Києва, де мав зустрітися з новообраним 

президентом України Володимиром 

Зеленським.

 

 

Повернути ПриватБанк колишнім 

власникам неможливо - радник Зеленського 

Виконання судового рішення про незаконність 

націоналізації ПриватБанку і його повернення 

колишнім власникам неможливе.

 

 

34 суддівських “лікарняних”? Це “хронічна 

хвороба” судової системи! (АНАЛІТИКА) 

Демарш працівників столичного Окружного 

адмінсуду змусив експертів заговорити про 

ґанджі судової реформи і про те, як їх 

позбутися.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697873-grojsman-gotovij-ocoliti-urad-i-pisla-parlamentskih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697873-grojsman-gotovij-ocoliti-urad-i-pisla-parlamentskih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697873-grojsman-gotovij-ocoliti-urad-i-pisla-parlamentskih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697753-advokat-trampa-skasuvav-vizit-do-kieva-i-zustric-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697753-advokat-trampa-skasuvav-vizit-do-kieva-i-zustric-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2697753-advokat-trampa-skasuvav-vizit-do-kieva-i-zustric-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2698110-povernuti-privatbank-kolisnim-vlasnikam-nemozlivo-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2698110-povernuti-privatbank-kolisnim-vlasnikam-nemozlivo-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2698110-povernuti-privatbank-kolisnim-vlasnikam-nemozlivo-radnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698068-34-suddivskih-likarnanih-ce-hronicna-hvoroba-sudovoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698068-34-suddivskih-likarnanih-ce-hronicna-hvoroba-sudovoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698068-34-suddivskih-likarnanih-ce-hronicna-hvoroba-sudovoi-sistemi.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Адвокат Трампа домагався звільнення 

Йованович інтригами - Аслунд 

Аналітик американського центру Атлантична 

рада Андерс Аслунд стверджує, що адвокат 

президента США Рудольф Джуліані доклав 

руку до звільнення посла США в Україні Марі 

Йованович.

 

 

У СКУ нагадали, як можна підписати 

петицію про визнання Німеччиною 

Голодомору геноцидом 

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав 

усіх небайдужих підписати петицію на сайті 

Бундестагу про визнання Німеччиною 

Голодомору геноцидом українського народу та 

розповів, як це можна зробити.

 

Постпреда України при ООН призначили 

послом в Ямайці за сумісництвом 

Президент Петро Порошенко призначив 

постійного представника України при ООН 

Володимира Єльченка послом в Ямайці за 

сумісництвом.

 

 

Україна поновила транзит нафти до ЄС 

АТ "Укртранснафта" відновила транзит нафти 

європейським споживачам.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698162-advokat-trampa-domagavsa-zvilnenna-jovanovic-intrigami-aslund.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698162-advokat-trampa-domagavsa-zvilnenna-jovanovic-intrigami-aslund.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698162-advokat-trampa-domagavsa-zvilnenna-jovanovic-intrigami-aslund.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2698148-u-sku-nagadali-ak-mozna-pidpisati-peticiu-pro-viznanna-nimeccinou-golodomoru-genocidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2698148-u-sku-nagadali-ak-mozna-pidpisati-peticiu-pro-viznanna-nimeccinou-golodomoru-genocidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2698148-u-sku-nagadali-ak-mozna-pidpisati-peticiu-pro-viznanna-nimeccinou-golodomoru-genocidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2698148-u-sku-nagadali-ak-mozna-pidpisati-peticiu-pro-viznanna-nimeccinou-golodomoru-genocidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698133-postpreda-ukraini-pri-oon-priznacili-poslom-v-amajci-za-sumisnictvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698133-postpreda-ukraini-pri-oon-priznacili-poslom-v-amajci-za-sumisnictvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698133-postpreda-ukraini-pri-oon-priznacili-poslom-v-amajci-za-sumisnictvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2698114-ukraina-ponovila-tranzit-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2698114-ukraina-ponovila-tranzit-do-es.html


 

Джуліані назвав фейком опубліковану 

Лещенком "комірну книгу" Партії регіонів 

Особистий адвокат президента США Дональда 

Трампа Рудольф Джуліані назвав фейком 

передані в 2016 році Сергієм Лещенком 

матеріали "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

 

 

Лещенко заявляє, що Луценко навмисно 

дезінформував Джуліані 

Генпрокурор України Юрій Луценко 

систематично дезінформує особистого 

адвоката президента США Дональда Трампа 

Рудольфа Джуліані, щоб зберегти за собою 

посаду генпрокурора.

 

 

Україна відкрила почесне консульство на 

Сардинії 

Почесне консульство України відкрилося у 

столиці італійського острова Сардинія місті 

Кальярі.

 

УКРАЇНА 

 

Бойові кораблі РФ блокують морські 

економічні зони України - Міноборони 

Перебування іноземних кораблів в українських 

портах є фактором стримування військово-

морської присутності Росії у Чорному морі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698149-dzuliani-nazvav-fejkom-opublikovanu-lesenkom-komirnu-knigu-partii-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698149-dzuliani-nazvav-fejkom-opublikovanu-lesenkom-komirnu-knigu-partii-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698149-dzuliani-nazvav-fejkom-opublikovanu-lesenkom-komirnu-knigu-partii-regioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698198-lesenko-zaavlae-so-lucenko-navmisno-dezinformuvav-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698198-lesenko-zaavlae-so-lucenko-navmisno-dezinformuvav-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698198-lesenko-zaavlae-so-lucenko-navmisno-dezinformuvav-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698073-ukraina-vidkrila-pocesne-konsulstvo-na-sardinii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698073-ukraina-vidkrila-pocesne-konsulstvo-na-sardinii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698073-ukraina-vidkrila-pocesne-konsulstvo-na-sardinii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2697865-bojovi-korabli-rf-blokuut-morski-ekonomicni-zoni-ukraini-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2697865-bojovi-korabli-rf-blokuut-morski-ekonomicni-zoni-ukraini-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2697865-bojovi-korabli-rf-blokuut-morski-ekonomicni-zoni-ukraini-minoboroni.html


 

Садовий готовий боротися за посаду 

Прем’єра 

Лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій 

Садовий заявив про готовність боротися за 

посаду Прем’єр-міністра України.

 

Під посольством РФ у Києві закопали 

макети МН17 та автобуса з Волновахи 

У Києві під посольством РФ активісти провели 

акцію з вимогою ухвалення законопроекту № 

9438 про внесення змін у Кримінальний кодекс 

України для недопущення амністії 

кремлівських воєнних злочинців.

 

 

В Україні розсекретили документи щодо 

вбивства Петлюри 

Галузевий державний архів Служби зовнішньої 

розвідки України розсекретив близько 350 

ексклюзивних матеріалів про діяльність УНР.

 

В Україні стрімко зростає попит на кредити 

У січні – березні 2019 року кредитування 

фізичних осіб зросло на 5,8% за квартал та на 

34,4% рік до року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698039-sadovij-gotovij-borotisa-za-posadu-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698039-sadovij-gotovij-borotisa-za-posadu-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698039-sadovij-gotovij-borotisa-za-posadu-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2698009-pid-posolstvom-rf-u-kievi-zakopali-maketi-mn17-ta-avtobusa-z-volnovahi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2698009-pid-posolstvom-rf-u-kievi-zakopali-maketi-mn17-ta-avtobusa-z-volnovahi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2698009-pid-posolstvom-rf-u-kievi-zakopali-maketi-mn17-ta-avtobusa-z-volnovahi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698172-v-ukraini-rozsekretili-dokumenti-sodo-vbivstva-petluri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698172-v-ukraini-rozsekretili-dokumenti-sodo-vbivstva-petluri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698172-v-ukraini-rozsekretili-dokumenti-sodo-vbivstva-petluri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2698028-v-ukraini-strimko-zrostae-popit-na-krediti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2698028-v-ukraini-strimko-zrostae-popit-na-krediti.html


 

НБУ розпочав стрес-тестування 29 банків 

Національний банк України розпочав 

проведення другого етапу оцінювання 

стійкості банків та стрес-тестування 29 банків.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Харкові взяли під охорону волонтерський 

намет, який схотів знести Кернес 

Намет "Все для перемоги" на площі Свободи у 

центрі Харкова взяли під охорону громадські 

патрулі, поряд чергує поліція.

 

 

Окружний адмінсуд Києва відмовився 

розглядати позов щодо закону про мову 

Окружний адміністративний суд Києва 

(ОАСК) відмовив у задоволенні заяви про 

забезпечення позову щодо заборони 

підписувати та публікувати Закон "Про 

забезпечення функціонування української мови 

як державної".

 

Вулиця Гандзюк: мер Херсона каже, що 

обов'язково подасть апеляцію 

Міський голова Херсона Володимир 

Миколаєнко запевнив, що як тільки у мерії 

отримають рішення Херсонського окружного 

адмінсуду щодо скасування рішення сесії 

Херсонської міськради про перейменування 

вулиці …

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2698002-nbu-rozpocav-strestestuvanna-29-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2698002-nbu-rozpocav-strestestuvanna-29-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2698071-u-harkovi-vzali-pid-ohoronu-volonterskij-namet-akij-shotiv-znesti-kernes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2698071-u-harkovi-vzali-pid-ohoronu-volonterskij-namet-akij-shotiv-znesti-kernes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2698071-u-harkovi-vzali-pid-ohoronu-volonterskij-namet-akij-shotiv-znesti-kernes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697900-okruznij-adminsud-kieva-vidmovivsa-rozgladati-pozov-sodo-zakonu-pro-movu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697900-okruznij-adminsud-kieva-vidmovivsa-rozgladati-pozov-sodo-zakonu-pro-movu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697900-okruznij-adminsud-kieva-vidmovivsa-rozgladati-pozov-sodo-zakonu-pro-movu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2698063-vulica-gandzuk-mer-hersona-kaze-so-obovazkovo-podast-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2698063-vulica-gandzuk-mer-hersona-kaze-so-obovazkovo-podast-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2698063-vulica-gandzuk-mer-hersona-kaze-so-obovazkovo-podast-apelaciu.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Майбутнє Ради Європи: «російська криза» 

чи цілеспрямований шантаж? 

На ПАРЄ у червні очікує битва цінностей з 

грошима і російським нахабством

 

 

Морський трибунал: Україна vs Росія 

Експерти високо оцінюють шанси України на 

слуханнях зі звільнення наших моряків.

 

 

За що генералу Грицаку Героя України 

давати (АНАЛІТИКА) 

кілька фактів і цифр про повсякденну роботу 

глави СБУ Василя Грицака, взятих з відкритих 

джерел і з даних ним особисто брифінгів.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

“Зникнення президента”, “Дурна кров” та 

“Вальс гормонів”. Книжкова полиця 

Весняні новинки від видавництва «BOOKCHEF». З 

22 по 26 травня у Мистецькому арсеналі 

пройде IX Міжнародний фестиваль 

«Книжковий Арсенал». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697968-majbutne-radi-evropi-rosijska-kriza-ci-cilespramovanij-santaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697968-majbutne-radi-evropi-rosijska-kriza-ci-cilespramovanij-santaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2697968-majbutne-radi-evropi-rosijska-kriza-ci-cilespramovanij-santaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697955-morskij-tribunal-ukraina-vs-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2697955-morskij-tribunal-ukraina-vs-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698142-za-so-generalu-gricaku-geroa-ukraini-davati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698142-za-so-generalu-gricaku-geroa-ukraini-davati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2698142-za-so-generalu-gricaku-geroa-ukraini-davati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697346-zniknenna-prezidenta-durna-krov-ta-vals-gormoniv-knizkova-polica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697346-zniknenna-prezidenta-durna-krov-ta-vals-gormoniv-knizkova-polica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2697346-zniknenna-prezidenta-durna-krov-ta-vals-gormoniv-knizkova-polica.html


 

Українці в Греції обміняли тонну кришечок 

на візок для пораненого українського воїна 

Українська громада у Греції назбирала 

необхідну кількість пластикових кришечок і 

обміняла їх на візок для пораненого воїна на 

Рівненщині.

 

На Times Square у Нью-Йорку 

демонструють твір українського митця 

Пашковського (ВІДЕО) 

У рамках проекту сучасного мистецтва Decode 

Experiential на екрані головної площі Нью-

Йорка Times Square демонструється 

відеоінсталяція українця Олега Пашковського.

 

Додаток Uber почав показувати маршрути 

Shuttle у Києві 

У додатку Uber вже відображаються маршрути 

поїздок Uber Shuttle у Києві.

 

Куди дзвонити у разі проблем із рейсами - 

телефони всіх авіакомпаній України 

Державіаслужба надала контактні дані 

авіакомпаній за якими можна отримати 

довідково-інформаційний сервіс.
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Вступна кампанія: Міносвіти відповіло на 

найпопулярніші запитання 

Міністерство освіти і науки підготувало 

відповіді на найпоширеніші запитання щодо 

вступної кампанії у виші в 2019 році. 

 

У Бучі пройде чемпіонат світу з мотокросу-

2019 

18 - 19 травня в Бучі відбудеться чемпіонат 

світу з мотокросу-2019.

 

 

 

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698013-vstupna-kampania-minosviti-vidpovilo-na-najpopularnisi-zapitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698013-vstupna-kampania-minosviti-vidpovilo-na-najpopularnisi-zapitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698013-vstupna-kampania-minosviti-vidpovilo-na-najpopularnisi-zapitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2698045-u-buci-projde-cempionat-svitu-z-motokrosu2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2698045-u-buci-projde-cempionat-svitu-z-motokrosu2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2698045-u-buci-projde-cempionat-svitu-z-motokrosu2019.html

