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ТОП
Титул Філарета "почесний патріарх" не
передбачає жодних владних прерогатив
травня на сайті «Церква.інфо» було
оприлюднене «Звернення патріарха Філарета
до всієї української православної пастви».

Порошенко підписав "мовний" закон
езидент Петро Порошенко підписав Закон
"Про забезпечення функціонування української
мови як державної".

Уряд запровадив дзеркальні заходи у
відповідь на санкції РФ
Кабінет міністрів запровадив дзеркальні заходи
у відповідь на введення нещодавніх санкцій
проти України з боку Російської Федерації.

Джуліані: Зеленський має очиститися від
причеп із минулого й кримінальних
олігархів
вокат президента США Дональда Трампа
Рудольф Джуліані вважає, що новообраний
президент України Володимир Зеленський має
"очиститися від причеп із минулого і
кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського
та інших".
У Вселенському патріархаті на заяву
Філарета відповіли: "Одна брехня" - ЗМІ
іарха у Києві немає, тому що патріарха ніколи
не було. Філарет — колишній митрополит
Київський. Тому його заяви про відмову від
Київського патріархату є брехнею

Українці у травні по-різному платитимуть
за газ - залежно від області
(ІНФОГРАФІКА)
З 1 травня ціни на газ для населення будуть
різними в кожному регіоні і залежать від
облгазу/міськгазу, до якого приєднаний
споживач.

УКРАЇНА І СВІТ
Країни, що повертають Росію у ПАРЄ,
стають співучасниками підриву "Мінська" Клімкін
Країни-члени, які зараз готові повертати до
ПАРЄ агресора і порушника міжнародного
права без виконання ним жодних умов, мають
бути свідомі того, що стають співучасниками
підриву "Мінська".

Євросуд визначив дату розгляду
"кримського" позову України
(ДОКУМЕНТ)
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
розгляне 11 вересня 2019 року міждержавний
позов України проти Росії щодо Криму.

Джуліані звинуватив Йованович у
дезінформації влади України
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані
звинуватив Посла США в Україні Марі
Йованович у тому, що вона надавала владі
України недостовірну інформацію.

На прокачування брудної нафти до ЄС піде
до шести місяців - Укртранснафта
Повне прокачування некондиційної нафти
Urals з території України до Угорщини і
Словаччини може зайняти від чотирьох до
шести місяців.

У Болгарії розгорівся скандал навколо
книги про Крим, де побачили "русофобію"
Болгарський новеліст Светослав Нахум, автор
книги "Втеча з Криму", вийшов зі Спілки
письменників Болгарії, протестуючи проти
звинувачень у русофобстві.

МЗС Чехії відреагувало на "вояж" депутата
в Донецьк: Він ганьбить країну
Міністр закордонних справ Чеської Республіки
Томаш Петршичек засудив візит до
окупованого Донецька депутата від
Комуністичної партії Чехії в Моравії Зденека
Ондрачека.

ЮНІСЕФ визначив основні напрями роботи
в Україні
Основними напрямками діяльності
Представництва Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні є робота над
водопостачанням на сході України, підтримка
вагітних, новонароджених, питання вакцинації.

УКРАЇНА
Інавгурація Зеленського: комітет Ради
пройшли сім проектів постанов
Комітет Верховної Ради з питань Регламенту
та організації роботи парламенту запропонував
ВР розглянути сім проектів постанов щодо
проведення інавгурації новообраного
Президента Володимира Зеленського.

У команді Зеленського припускають
виплату Коломойському $2 мільярдів за
ПриватБанк
команді обраного президента України
Володимира Зеленського припускають варіант
із взаємозаліком "націоналізованих грошей"
екс-власників ПриватБанку та непогашених
кредитів, виданих їхнім же компаніям.

Київ заборонив передачу російському
бізнесу комунального майна та землі
Київська міська рада ухвалила рішення
щодо встановлення заборони передачі
комунального майна та землі юридичним
особам зі статутним капіталом державиагресора.

Гройсман назвав дедлайн для запуску
аудиту Укроборонпрому
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман
виступає за проведення аудиту обороннопромислового комплексу України, і зокрема
концерну Укроборонпром, не пізніше ніж
через 10 днів.

ЕКОНОМІКА
Гривня міцніє, стискаючи, на жаль, курсову
пружину (АНАЛІТИКА)
Зміцнення гривні багато в чому є штучним,
тому експерти попереджують: коли пружина
випрямиться, а це обов’язково станеться, усім
буде трохи боляче.

Торгівля агропродукцією між Україною та
ЄС у І кварталі зросла на 20% – експерти
У першому кварталі 2019 року оборот торгівлі
сільгосптоварами з Євросоюзом зріс на 20
відсотків проти аналогічного минулорічного
періоду - до 2,6 млрд доларів США.

Уряд підтримав оновлення енергетичного
додатка до Угоди про асоціацію з ЄС
Кабінет Міністрів виводить Україну на новий
рівень взаємин з ЄС у сфері енергетики.

Україна ввела ембарго на російський
цемент та фанеру
Україна ввела ембарго на російський цемент та
фанеру, що є заходом у відповідь на дії з боку
Російської Федерації щодо закриття товарам
походженням з території України доступу на
російський ринок.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Йому пощастило: адвокат розповів про стан
Сенцова
Адвокат незаконно ув'язненого в Росії
українського режисера Олега Сенцова Дмитро
Дінзе повідомив, що його підзахисний зараз
важить 90 кілограмів і відчувається добре.

США занепокоєні продовженням арешту
кримських татар, затриманих у "справі Хізб
ут Тахрір"
Сполучені Штати висловили стурбованість
продовженням арешту кримських татар,
затриманих в березні, та закликали РФ
звільнити всіх політв'язнів.

Політв'язня Бекірова повернули з клініки у
СІЗО - журналіст
Політв'язня Едема Бекірова повернули з
клініки в СІЗО Сімферополя.

Сущенку нарешті передали фарби, посилка
з ліками "застрягла" - Фейгін
Марк Фейгін, громадський захисник незаконно
засудженого в Росії журналіста Укрінформу
Романа Сущенка, повідомив, що його
підзахисному після довгої затримки передали
посилку з фарбами, пензлями і альбомом.

ПРАВОПОРЯДОК
Депутата підозрюють у захопленні
агрофірми, яка належала добровольцю АТО
зі США
Депутату Київської облради Віталію Карлюку
оголосили підозру в резонансній справі
рейдерського заволодіння агрокомплексом
"Росава-К", який належав загиблому в АТО
добровольцю - українцю американського
походження Марку Паславському.

Розенблат позивається до Порошенка та
Ситника
Народний депутат Борислав Розенблат
звернувся до Окружного адмінсуду Києва з
позовом, в якому просить встановити
відсутність у Президента України Петра
Порошенка повноважень щодо призначення
директора НАБУ Артема Ситника.

НАБУ оголосило підозру екс-командувачу
Нацгвардії Аллерову
ціональне антикорупційне бюро України
оголосило підозру екс-командувачу Нацгвардії
Юрію Аллерову та ще двом особам у
заволодінні майном Головного управління
Нацгвардії на суму 81,64 млн грн.

За спиною Гандзюк: 401 справа з
незаконних рубок, але жодну не направили
в суд
У кримінальному провадженні про вбивство
громадської активістки Катерини Гандзюк
досліджуються й економічні чинники, які
могли спричинити умисел на вчинення
злочину.

Суд визнав відсутність повноважень у
голови ВККС і його заступника
Окружний адміністративний суд міста Києва
визнав відсутність повноважень членів Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України
(ВККСУ) у голови комісії Сергія Козьякова та
його заступника Станіслава Щотки.

ЕКСКЛЮЗИВ
Протести ―євробляхерів‖: в надії ще щось
―виторгувати‖ у держави (АНАЛІТИКА)
З 24 травня власників авто на єврономерах
штрафуватимуть, машини ж можуть і
відібрати. Така “перспектива” знов привела
людей до урядового кварталу.

Якщо не говорити з людьми до 30 років
зрозумілою їм мовою, втрачається
значимість ООН - Олег Ніколенко, віцеголова комітету ООН з інформації
(ІНТЕРВ'Ю)
Два роки тому генеральний секретар ООН Антоніу
Гутерріш оголосив про початок реформування
організації.

СУСПІЛЬСТВО
Українки підкорили червону доріжку у
Каннах (ФОТО)
Дві відомі львів'янки, модель "Міс Україна
Всесвіт-2014" Анна Андрес та відомий
продюсер Марія-Гражина Чаплін побували на
головній червоній доріжці Каннського
кінофестивалю.

Україна не готова до легалізації марихуани
— лікар-психіатр
Україна не готова до легалізації марихуани - це
призведе до збільшення кількості
наркозалежних, зростання психічних
захворювань, а доступність ліків на основі олії
канабісу можна врегулювати за допомогою
рішення Кабміну.

У Львові "вберуть" у вишиванки дерева
У Львові у вишиванки “одягнуть” дерева на
центральному проспекті Свободи. Такий
“модний показ” відбудеться 16 травня в рамках
четвертого Фестивалю вишиванки.

Купатися чи не купатися: хороші й погані
пляжі Києва
Для організації літнього відпочинку киян і
гостей столиці визначено найкращі пляжі для
купання та перелік водних об’єктів, які для
купання не рекомендовані.
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