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ТОП
Новим головою Конституційного Суду
обрали Наталію Шапталу
Судді Конституційного Суду обрали його
головою Наталію Шапталу.

Разумков пояснив, чому хочуть провести
інавгурацію Зеленського 19 травня
Якщо інавгурація новообраного президента
Володимира Зеленського відбудеться 19
травня, то це дасть змогу уникнути
транспортного колапсу в столиці.

Інавгурація Зеленського: комітет ВР завтра
розгляне законопроекти
мітет з питань регламенту та організації роботи
парламенту планує у середу провести
засідання, на якому розглянути проекти
постанов щодо визначення дати інавгурації
новообраного президента Володимира
Зеленського.

Порошенко виступає за розширення
співпраці з ЄС за принципом "більше за
більше"
раїна виступає за розширення співробітництва
з Європейським Союзом за принципом "більше
за більше".

Чи вплине казус Джуліані на партнерство
України та США?
оворять у США про візит адвоката Трампа,
який так і не відбувся.

Семерак розповів про наслідки погодних
аномалій в Україні
Україна все частіше стикається з погодними
аномаліями. Протягом останніх років значно
збільшилася періодика нехарактерних для
сезону погодних явищ.

УКРАЇНА І СВІТ
Помпео в Сочі закликав Росію звільнити
полонених українських моряків
Державний секретар США Майкл Помпео і
міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров
на переговорах у Сочі обговорили ситуацію на
Сході України.

Порошенко нагородив Юнкера орденом
Ярослава Мудрого
Президент Петро Порошенко подякував
президенту Європейської Комісії Жан-Клоду
Юнкеру за внесок у досягнення прогресу на
шляху імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, функціонування зони вільної
торгівлі, запровадження безвізового режиму та
підтримку реформ.
Кубів: Роботу Міжурядової комісії зі
співпраці України й Болгарії слід відновити
Після 9-річної перерви Україні та Болгарії слід
відновити роботу Міжурядової комісії з
торговельно-економічного співробітництва.

Кенія готова стати для України воротами до
Сходу і Півдня Африки
Кенія готова стати для України точкою входу
на ринок Східної та Південної Африки, а також
є відкритою для українських агротехнологій та
інноваційної продукції.

Джуліані присвоїли звання почесного мера
містечка на Київщині
Адвокату президента США Дональда Трампа,
колишньому меру Нью-Йорка Рудольфу
Джуліані присвоїли звання почесного мера
Анатевки - населеного пункту на Київщині,
побудованого на кошти єврейської громади.

УКРАЇНА
Зеленський відреагував на нерозгляд Радою
дати інавгурації
Новообраний президент Володимир
Зеленський заявив, що нерозгляд на засіданні
Верховної Ради у вівторок проектів постанов
про призначення дати його інавгурації є
"брехнею дрібних шахраїв".

Парубій підписав "мовний" закон
Голова Верховної Ради Андрій Парубій
підписав Закон "Про забезпечення
функціонування української мови як
державної".

Рада розблокувала підписання закону про
покарання за злочини в оборонці
ВР розблокувала підписання закону щодо
відповідальності за порушення законодавства у
військових закупівлях.

Після внесення змін до Конституції
політичний вплив на призначення суддів
прибрали — Петренко
Міністр юстиції Павло Петренко наголосив,
що після внесення змін до Конституції
прибрано будь-який політичний вплив на
процес добору та призначення суддів, адже
добором, призначенням та оцінюванням суддів
займаються ВРП та ВККС.
Зеленський обговорив з банкірами
незалежність НБУ і співпрацю з МВФ
Сьогодні новообраний президент Володимир
Зеленський зустрівся з керівниками провідних
іноземних банків в Україні, а також із
представниками Незалежної асоціації банків
України.

Розколу в українській православній церкві
немає і не буде – Епіфаній
Митрополит Київський і всієї України
Епіфаній, предстоятель Православної церкви
України запевнив, що розколу в українській
православній церкві немає і не буде.

ЗМІ: Зеленський і Луценко зустрічалися в
офісі ―Кварталу 95‖ - говорили дві години
Генеральний прокурор Юрій Луценко у суботу
11 травня провів зустріч з новообраним
президентом Володимиром Зеленським.

Від кіптяви, нальоту та хлоридів: дороги
Києва чистять мийними засобами
У столиці розпочали застосовувати мийні
засоби для миття дорожнього покриття.

ЕКОНОМІКА
Новий паркінг у "Борисполі": Ціна стоянки
відрізнятиметься в залежності від поверху
вому паркінгу навпроти терміналу D
міжнародного аеропорту "Бориспіль" розцінки
відрізнятимуться в залежності від поверху, на
якому відвідувач аеропорту залишить свій
автомобіль.

В Україні стартує перша онлайн-платформа
продовольчої продукції
На ринку України стартує Ukrainian Food
Platform — перша онлайн-платформа для
презентації та промоції українського
продовольства серед іноземних
закупівельників.

ОККО, WOG та SOCAR оштрафували за
―бензинову‖ змову у 2017 році
тимонопольний комітет України оштрафував
мережі автозаправок ОККО, WOG та SOCAR
на 77 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії
на ринку світлих нафтопродуктів протягом
2017 року.

В Україні можуть відкласти запуск ринку
електроенергії з 1 липня - Укренерго
ДП НЕК "Укренерго" готується до запуску
ринку електроенергії з 1 липня, однак його
запуск може бути відкладений.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Балуха набрякли ноги, що свідчить про
проблеми з нирками - омбудсмен
У ШІЗО у Балуха значно погіршився стан
здоров’я, зокрема набрякли ноги, що може
свідчити про проблеми з нирками.

Дочка Бекірова заявляє, що батька вивезли
у лікарню
Дочка тяжкохворого кримськотатарського
активіста Едема Бекірова, якого півроку
утримуваного в ув'язненні, Елеонора Бекірова
повідомила, що батька вивезли у лікарню з
невідомих поки причин.

Вкрадений Крим. Історія депортації: у Києві
відкриється мистецький проект
На території Національного комплексу
«Експоцентр України» у суботу ,18 травня,
пройдуть заходи з вшанування пам’яті жертв
геноциду кримськотатарського народу –
депортації 1944 року.

Кримському татарину залишили в силі 10річний строк за "батальйон
ім.Челебіджихана"
В окупованому Криму "суд" залишив у силі
вирок - 10 з половиною років позбавлення волі
Февзі Саганджи "за участь у
кримськотатарському батальйоні".

ПРАВОПОРЯДОК
У НАБУ підтвердили, що затримали екскомандувача Нацгвардії Аллерова
Детективи Національного антикорупційного
бюро України затримали екс-командувача
Нацгвардії Юрія Аллерова.

Суд оштрафував НАБУ за невиконання
рішення у справі Злочевського
Суд у березні оштрафував Національне
антикорупційне бюро України за невиконання
рішення суду у справі екс-міністра екології та
природних ресурсів Миколи Злочевського.

Екс-власнику "Енергомережі" Крючкову
повернули паспорт — він вже у Німеччині
Екс-власнику компанії "Енергомережа"
Дмитру Крючкову повернули закордонний
паспорт, і він зміг повернутися до Німеччини,
де перебував до екстрадиції в Україну.

Юрист пояснив, чому проспекту в Одесі не
можна повертати ім'я Жукова
Заяви про повернення в Одесі проспекту
Небесної Сотні імені маршала Жукова є нічим
іншим, як спробою дестабілізувати ситуацію.

ЕКСКЛЮЗИВ
Бельгійські надії для українського Донбасу
Лімбург як передбачення для Донецька. Подія, яка

відбулася в бельгійському місті Генк протягом
минулих вихідних, надала черговий привід
замислитися про те, що Бельгія й Україна
мають багато спільного в історії та у
сьогоденні.

Як історія про втечу з Криму спричинила
скандал в Болгарії
Болгарський новеліст Светослав Нахум, автор
книжки "Втеча з Криму", вийшов зі Спілки
письменників, протестуючи проти звинувачень
у русофобстві.

СУСПІЛЬСТВО
У Києві відбудеться Всеукраїнський
фестиваль інновацій
У четвер, 16 травня, у Києві відбудеться IV
Всеукраїнський фестиваль інновацій,
організований за ініціативи Міністерства
освіти і науки.

У Києві вперше у Європі запустили сервіс
Uber Shuttle (ФОТО)
Компанія Uber запустила у Києві новий сервіс
із бронювання місця в мікроавтобусі, який
курсуватиме за обраними напрямками в межах
міста - Uber Shuttle.

МАУ літатиме з Києва до Торонто частіше з
червня
Авіакомпанія "МАУ" в піковий період літнього
сезону збільшить частоту рейсів і кількість
пасажирських крісел на маршруті Київ –
Торонто – Київ.

Назвали дату виходу в прокат фільму про
Стуса (ВІДЕО)
Фільм «Заборонений» про останні роки життя
поета Василя Стуса вийде у прокат 5 вересня
2019 року.

Зміни клімату: в Україні температура росте
надзвичайно швидко
Кліматичні зміни не найкращим чином
впливають на людське життя, і це вимагає від
людства прийняття термінових адекватних
рішень у різних сферах діяльності.

SkyUp надасть туристам трансфер з Кутаїсі
до Батумі
Український лоукостер SkyUp запровадив
трансфер з аеропорту Кутаїсі до міста Батумі.

Українці розробили плавучий
сміттєпереробний завод для очищення
океану
Творча група NiceCube з Миколаєва розробила
унікальний проект плавучого
сміттєпереробного заводу на замовлення
британської екологічної компанії Ocean
Polymers.

Київську ―Летючу тарілку‖ хочуть зробити
архітектурним прецедентом
єві презентували авторський проект оновлення
відомої столичної пам’ятки архітектури
модернізму - ―Летючої тарілки‖ на Либідській
площі.
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