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ТОП 

 

Дата інаугурації: до розпуску парламенту 

готові, але він все ще висить у повітрі… 

путати ВР напрочуд швидко проголосували за 20 

травня. Торжество під назвою «Інаугурація 

новобраного президента» не стало довгим 

парламентським серіалом.

 

 

Епіфаній відкидає звинувачення Філарета у 

порушенні домовленостей 

Предстоятель Православної церкви України 

митрополит Епіфаній заперечив звинувачення 

почесного патріарха Філарета в тому, що йому 

під час об'єднавчого Собору йому обіцяли 

залишити владу над церквою, але обманули.
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Коломойський прилетів разом із 

співвласником "Кварталу 95" і депутатом – 

"Схеми" 

На борту літака, яким бізнесмен Ігор 

Коломойський прилетів із Герцлії (Ізраїль) до 

Дніпра, перебували також народний депутат 

від партії «Відродження» Андрій Шипко та 

співвласник «95 кварталу» Тимур Міндіч.

 

 

Геращенко йде з Тристоронньої контактної 

групи - вже написала заяву 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Ірина Геращенко поінформувала, що сьогодні 

написала заяву як уповноважений Президента 

Порошенка з мирного врегулювання ситуації 

на Донбасі, як представник України в 

гуманітарній підгрупі з проханням звільнити її 

з цих посад.

 

 

Вакарчук представив партію, з якою піде на 

вибори в Раду 

Український музикант, лідер гурту "Океан 

Ельзи" Святослав Вакарчук оголосив про 

створення партії "Голос" та участь у 

парламентських виборах.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Путін очікує особистих перемовин із 

Зеленським щодо транзиту газу — Коболєв 

Російська Федерація та її президент 

Володимир Путін очікують на особисті 

перемовини з новообраним президентом 

України Володимиром Зеленським у питанні 

продовження транзиту газу українською 

газотранспортною системою.
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Україна закликає ОБСЄ розширити санкції 

через "донбаські" паспорти РФ 

Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ 

відреагувати на рішення Кремля щодо видачі 

паспортів РФ на окупованому Донбасу 

невизнанням цих документів та розширенням 

санкцій.

 

Комітет міністрів РЄ може "протягнути" 

Росію на вибори нового генсека – джерело 

Деякі впливові країни у Комітеті міністрів 

Ради Європи (КМРЄ) мають сильні позиції, 

щоб забезпечити повернення російської 

делегації на сесію ПАРЄ у червні з метою 

участі у виборах нового генсека.

 

Меркель обіцяє обговорити з Зеленським 

транзит газу після запуску Nord Stream 2 

Канцлер ФРН Ангела Меркель пообіцяла 

обговорити з новообраним Президентом 

України Володимиром Зеленським питання 

збереження транзиту газу через Україну після 

побудови газопроводу "Північний потік-2".

 

Японія дає Україні $2,82 мільйона на 

гуманітарні потреби та відновлення Донбасу 

Уряд Японії надасть 2,82 млн дол. США 

Україні для задоволення гуманітарних потреб, 

підтримки вразливих верств населення, 

відновлення східних областей України та 

закупівлі медичного обладнання для госпіталю 

Міністерства оборони.
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УКРАЇНА 

 

Президент ввів у дію рішення РНБО про 

організацію планування в оборонці 

Президент Петро Порошенко увів у дію 

рішення Ради національної безпеки та оборони 

від 16 травня про організацію планування в 

секторі безпеки і оборони України.

 

 

Прохідний бар'єр у Верховну Раду долають 

чотири партії 

би парламентські вибори проводилися 

найближчої неділі, 39,9 відсотка виборців, які 

визначилися і голосуватимуть, підтримали б 

партію "Слуга народу".

 

 

Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку з 

посади заступника глави АП 

Заступник глави Адміністрації Президента 

Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у 

відставку.

 

Зеленський 23 травня виступить на IT-

форумі 

Новообраний президент України Володимир 

Зеленський 23 травня планує виступити з 

доповіддю на форумі інтернет-діячів “іForum 

2019”.
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Постачання води у Маріуполь: Порошенко 

підписав закон 

Президент Петро Порошенко підписав закон 

про ратифікацію Рамкового договору між 

урядами України та Францією щодо офіційної 

підтримки проекту з постачання питної води у 

місті Маріуполі.

ЕКОНОМІКА 

 

Як багата Європа дає мільярди, а бідна 

Україна не може їх витратити 

 понад десятиліття співробітництва Україна не 

спромоглася освоїти EUR8 млрд фінансової 

підтримки від ЄС. Не схотіли чи не змогли

 

Коболєв: Росія створює запаси газу в ЄС — 

готується припинити транзит через Україну 

Росія наразі збільшила до рекордних рівнів 

обсяги постачання газу до Європейського 

Союзу, що уможливить створення запасів у 

країнах Європи та переривання транзиту газу 

територією України у січні 2020 року.

 

Уряд запровадив мито на імпорт 

російського дизпалива 

Уряд запровадив мито на імпорт російського 

дизельного палива, що діятиме з 1 серпня.
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В Україні зупинили третій енергоблок 

Южно-Української АЕС 

Третій енергоблок Южно-Української АЕС 

зупинили на плановий ремонт. Наразі працює 

лише один з трьох енергоблоків.

 

 

АМКУ дозволив злиття приватних клінік 

"Добробут" і "Борис" 

КУ надав дозвіл на злиття в межах Києва двом 

приватним клінікам - групі "Добробут" 

(компанія SATUMCO LIMITED) та ТОВ 

"Борис", мотивуючи це тим, що їхня сукупна 

частка на ринку медичної допомоги у період 

2016 - першої половини 2018 років не 

перевищувала 35%.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Сущенко, Сенцов, Балух... Україна в ОБСЄ 

знову закликала РФ звільнити політв’язнів 

Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ 

продовжувати тиск на РФ з метою звільнення 

всіх українських політв’язнів, що стане 

лакмусовим папірцем щодо готовності Росії 

припинити агресію проти України.

 

Євросоюз знову закликає РФ звільнити 

Сенцова та інших політв'язнів 

Євросоюз укотре закликає Росію негайно 

звільнити кінорежисера Олега Сенцова та всіх 

інших українських політв’язнів, а до цього - 

забезпечити доступ до них представників 

української влади.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Облгаз Фірташа судиться з державою за 225 

мільйонів 

З метою захисту інтересів держави 

прокуратура Чернігівської області вступила у 

справу про стягнення понад 225 млн грн з 

державного бюджету, відкриту за позовом 

публічного акціонерного товариства 

"Чернігівгаз".

 

 

Суд відхилив скаргу СБУ та Держкіно на 

заборону показу "Сватів" 

стий апеляційний адміністративний суд 

відхилив апеляцію на судове рішення, яким 

скасовується заборона показу серіалу "Свати" 

на території України.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Смерть Мінських домовленостей не за 

горами? (АНАЛІТИКА) 

Про деякі обставини навколо заяви глави МЗС 

України щодо загрози мінському формату 

переговорів та мінським домовленостям.

 

З новою зброєю для українських 

поліцейських не все чисто (АНАЛІТИКА) 

Які таємниці приховує закупівля пістолет-

кулеметів МР5 для Національної поліції 

України на заміну автоматам Калашникова.
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СУСПІЛЬСТВО  

 

Дружина Андре Тана запускає власний 

бренд піжам 

Дружина українського дизайнера Андре Тана 

Аліна Харечко презентувала власний бренд 

піжам і домашнього одягу.

 

 

В Україні відзначать найвпливовіших 

блогерів 

Найвпливовіші українські блогери-

інфлюенсери отримають нагороди від 

головного фестивалю відеокреативу і блогерів 

VIDEOZHARA 2019 та медіакомпанії Agency 

of Internet Rights – офіційного партнера 

YouTube в Україні.

 

Кличко сказав, коли відкриють 

Подільський міст 

Автосполучення через Подільсько-

Воскресенський міст планують відкрити до 

кінця наступного року.

 

 

Головпоштамт потрібно продати і зробити 

там готель - гендиректор "Укрпошти" 

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор 

Смілянський вважає, що будівлю 

Головпоштамту на Хрещатику потрібно 

продати і зробити там готель.
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«Наш формат» на Книжковому Арсеналі: 25 

книжок, які зроблять вас кращими 

Підготували добірку із двадцяти п'яти 

найцікавіших новинок на «Книжковому 

Арсеналі 2019» від видавництва "Наш 

Формат".

 

День вишиванки у Раді 

(ФОТОРЕПОРТАЖ) 

огодні, у третій четвер травня, українці святкують 

День вишиванки. Напередодні свята спікер 

Андрій Парубій закликав депутатів прийти на 

роботу у вишитих сорочках. Більшість спікера 

послухалась. 
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