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ТОП
Могеріні впевнена, що ЄС відреагує на
російську "паспортизацію" Донбасу
Рішення Російської Федерації роздавати
російські паспорти громадянам України на
тимчасово окупованих територіях Донбасу
було обговорено в понеділок у форматі Ради
міністрів ЄС із закордонних справ, тож
наступні кроки за наслідками цього
обговорення можна чекати за кілька тижнів.
Україна може відмовитися від "Мінська",
якщо Рада Європи "пробачить" Росію —
Клімкін
Скасування Радою Європи вимог до Росії щодо
виконання нею своїх зобов'язань як країничлена може дати Україні підстави заявляти про
відмову від дотримання Мінських угод.

Порошенко обговорив зі Столтенбергом
безпеку в Чорному морі та на Азові
езидент Петро Порошенко обговорив з
генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом
євроатлантичний курс України,
співробітництво з Альянсом для посилення
безпеки в акваторії Чорного й Азовського
морів та тиск на Росію з метою звільнення
полонених моряків.
Зеленський оприлюднив послання
релігійних лідерів України жителям Криму
й Донбасу
Новообраний президент Володимир
Зеленський опублікував відеопослання миру
лідерів релігійних конфесій в Україні жителям
анексованого Криму та тимчасово окупованих
Росією територій Донбасу.

Нова податкова ламатиме старі схеми
“дроблення” бізнесу
Керівник ДПС Сергій Верланов розповів про
наміри боротися з мінімізацією податків. ІТшників обіцяє “не ображати”.

Будівництво меморіалу Небесної сотні у
Києві припинили на невизначений час
У центрі Києва припинили розпочаті вранці
роботи зі спорудження Меморіалу Героїв
Небесної сотні.

УКРАЇНА І СВІТ
Місія МВФ прибуде до Києва 21 травня —
фінкомітет Ради
Місія Міжнародного валютного фонду прибуде
до України 21 травня і працюватиме упродовж
двох тижнів.

Євросоюз продовжив на два роки мандат
дорадчої місії в Україн
Європейський Союз продовжив мандат
Дорадчої місії ЄС в Україні (EUAM) до 31
травня 2021 року.

Порошенко анонсував "амбітний" план
саміту Україна-ЄС
Україна збереже послідовність курсу на
європейську інтеграцію, зокрема, вже зараз
формується «дуже амбітний» порядок денний
для майбутнього саміту Україна-ЄС, який
відбудеться влітку цього року.

Україна готує декілька "сюрпризів" для РФ
у відповідь на "паспортизацію" - Клімкін
Україна готує декілька "сюрпризів" у відповідь
на рішення Росії щодо спрощення видачі
російського громадянства українцям, деякі з
них будуть робитися на рівні спецслужб.

Порошенко нагородив Туска орденом
Президент Петро Порошенко нагородив
Президента Європейської Ради Дональда Туска
державною нагородою України — орденом
Ярослава Мудрого.

Єврокомісар Ган каже, що спілкувався із
Зеленським англійською
Єврокомісар з питань політики розширення та
сусідства Йоганнес Ган розповів деталі своєї
зустрічі з новообраним президентом України
Володимиром Зеленським 7 травня.

УКРАЇНА
Коломойський може повернутися в Україну
вже цього тижня — журналіст
Олігарх та один із колишніх власників
ПриватБанку Ігор Коломойський цього тижня
може повернутися із Ізраїлю до України.

Тимошенко сказала, яку дату інавгурації
підтримає її фракція
Парламентська фракція «Батьківщина» готова
підтримати будь-яку дату проведення
інавгурації новообраного президента
Володимира Зеленського.

Філарет допускає розкол у Православній
церкві України
Почесний патріарх Православної церкви
України (ПЦУ), колишній предстоятель УПЦ
КП Філарет допускає розкол у православній
церкві.

Видані на Донбасі паспорти РФ
визнаватиме лише Ростовська область
Оформлений за спрощеною процедурою
паспорт громадянина РФ для жителів
окупованих територій Донбасу матиме
примітку про "обмежені можливості" і буде
дійсний лише на території Ростовської області.

Незаконне збагачення: Луценко заявила, що
Порошенко наполягає на поновленні
покарання
езидент Петро Порошенко наполягає на
розгляді профільним комітетом ВР
законопроекту про покарання за незаконне
збагачення.

Зеленського оштрафували за "засвічений"
бюлетень
онський райсуд столиці оштрафував
новообраного Президента Володимира
Зеленського за демонстрацію бюлетеня під час
другого туру виборів 21 квітня.

КОНОМІКА
Морський вантажопотік в Україні з початку
року зріс на 12% - Омелян
рський вантажопотік в Україні з початку року
зріс на 12%.

Стало відомо, яка компанія будуватиме
український павільйон для ЕКСПО-2020
тендері на будівництво українського
павільйону на ЕКСПО-2020 перемогла
компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Україна у І кварталі суттєво збільшила
експорт зерна та м'яса птиці
І кварталі 2019 року Україна суттєво
збільшила обсяги експорту цілої низки
сільгосппродукції.

КБ "Південне" друкуватиме деталі ракет на
3D-принтері
Державне підприємство "Конструкторське
бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" освоює
технологію з виготовлення виробів із
металевих порошків для ракетно-космічної
техніки за допомогою 3D-друку.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд розгляне у липні позов щодо
"космічної" премії Коболєва
Окружний адмінсуд Києва розгляне 1 липня по
суті позов щодо виплати премії голові
правління ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Андрію Коболєву.

ТСК готує на 28 травня остаточний звіт про
розкрадання в армії
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради для
проведення розслідування відомостей щодо
фактів розкрадання у Збройних силах України
та підриву обороноздатності держави у період
з 2004 до 2017 років планує 28 травня підбити
підсумки своєї діяльності та підготувати звіт.

В Ощадбанку прокоментували
кредитування бізнесменів у розшуку
Ощадбанк кредитував «Агроінвестгруп»
задовго до того, як власників компанії було
оголошено в розшук.

СУСПІЛЬСТВО
На пішохідному мосту біля Арки дружби
народів встановлюють скляну підлогу
(ФОТО)
На пішохідному мосту, що з’єднає
Володимирську гірку з Аркою дружби народів,
встановлюють скляну підлогу.

Оприлюднили дати вступної кампанії-2019
в магістратуру
З 13 травня по 3 червня триватиме реєстрація
на ЗНО з іноземної мови для вступу в
магістратуру з 32 спеціальностей та фахове
випробування для правничих спеціальностей.

МОЗ скасувало вікові обмеження на
безкоштовну вакцинацію від кору
раїні скасовано вікові обмеження на
безоплатну вакцинацію від кору.
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