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ТОП
Інавгураційна промова Володимира
Зеленського (повний текст)
лодимир Зеленський склав присягу Президента
України у Верховній Раді.

Гройсман заявив про відставку
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
написав заяву про відставку. Про це він сказав на
брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Суд не зможе зупинити указ Президента про
розпуск Ради — ОАСК
Зупинити дію указу Президента про розпуск
Верховної Ради у порядку забезпечення
позовної заяви не можна.

Тимошенко і Гриценко кажуть, що готові до
дострокових виборів Ради
ртії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина”
та "Громадянська позиція" готові до участі в
дострокових парламентських виборах.

Україна буде стабільна без чергового
траншу МВФ - радник Зеленського
раїна у короткостроковій перспективі зможе
утримати макрофінансову стабільність без
чергового траншу Міжнародного валютного
фонду (МВФ), однак у довгостроковій
перспективі країні необхідно продовжувати
співпрацю з МВФ.

Росія відмовилася від тристоронніх
"транзитних" переговорів у травні —
Нафтогаз
Росія не погодила проведення тристоронніх
перемовин щодо укладання нового контракту
про транзит газу до ЄС через українську
газотранспортну систему у травні, на червень
перемовини також не були узгоджені.

УКРАЇНА І СВІТ
Ар'єв спрогнозував можливий розвиток
подій відносно санкції проти РФ у ПАРЄ
Ситуація у Парламентській асамблеї Ради
Європи є загрозливою, коли може бути
скасований механізм санкцій проти Росії.
Відтак, українські делегати і дипломати
повинні демонструвати єдність і рішучість в
Асамблеї.

Путін поки не планує вітати Зеленського
Російський лідер Володимир Путін не планує
вітати Володимира Зеленського після його
інавгурації 20 травня на посаді Президента
України.

Берлін виділив €82 мільйони на реформи в
Україні
Федеративна Республіка Німеччина у
понеділок вирішила виділити Україні 82
мільйони євро технічної та фінансової
допомоги на реформи.

Віце-президент Єврокомісії привіз
Зеленському запрошення якнайшвидше
відвідати ЄС
Віце-президент Європейської Комісії Марош
Шефчович під час зустрічі з Президентом
Володимиром Зеленським передасть йому
запрошення якнайшвидше відвідати інституції
Європейського Союзу в Брюсселі для
встановлення тісніших контактів.

Зеленський обговорив з представниками
США протидію російській агресії
Президент України Володимир Зеленський
зустрівся з представниками Адміністрації та
Конгресу США, які прибули до Києва для
участі в офіційній церемонії інавгурації.

Сербська церква заявила, що не визнає
ПЦУ
Архієрейський собор Сербської православної
церкви вирішив не визнавати православну
церкву України.

УКРАЇНА
Зеленський прийняв глав іноземних
делегацій у Маріїнському палаці
езидент України Володимир Зеленський на
зустрічі з головами іноземних делегацій і
послами іноземних держав заявив, що його
переповнюють вдячність і надія.

"Честь маю": Полторак подав у відставку
Міністр оборони Степан Полторак написав
заяву про звільнення на ім'я Президента
України Володимира Зеленського.

Конституційних підстав для розпуску Ради
немає — політолог
Експерт у галузі права, голова правління
Центру політико-правових реформ Ігор
Коліушко вважає, що конституційних підстав
для розпуску Верховної Ради немає.

Щоб скасувати недоторканність, ця Рада
має "дожити" до вересня - депутат
У разі оголошення позачергових виборів
Верховної Ради народні депутати не встигнуть
ухвалити зміни до Конституції щодо
скасування депутатської недоторканності.

Порошенко за час президентства втратив
статус мільярдера — Bloomberg
ятий президент України Петро Порошенко
позбувся статусу мільярдера незабаром після
обрання на пост глави держави в 2014 році.

Вілла в Італії та готельні номери у Грузії:
Зеленський оновив декларацію
езидент України Володимир Зеленський
оприлюднив свою оновлену декларацію від 20
травня.

―Голос‖ Вакарчука іде на вибори, коли б
вони не були
Партія “Голос”, про створення якої оголосив
лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав
Вакарчук, піде на вибори, коли б вони не були.

Кернес і Труханов створюють партію, аби
разом піти на вибори
Харківський міський голова Геннадій Кернес
та мер Одеси Геннадій Труханов мають намір
створити нову партію.

ЕКОНОМІКА
Аналітики сказали, як валютний ринок
відреагував на інавгурацію Зеленського
В Україні на поточному тижні очікується
незначне зростання долара до гривні,
готівковий долар у банках може торгуватися
близько 26,2/26,4 грн.

НБУ може стати інструментом в руках
політиків та бізнесменів - Рожкова
В Україні незалежність Центрального банку
гарантується законом, бо посилення тиску на
НБУ - не приватна проблема банку, а
небезпека для добробуту кожного
громадянина.

Україна знову призупинила транзит нафти
до ЄС
АТ "Укртранснафта" 20 травня відновила
транзит нафти до ЄС, однак тимчасово
призупинила його у зв’язку з необхідністю
виконання додаткових технологічних операцій
із заміщення нафти у трубопроводах станції.

Експерти назвали причини "цибульної"
кризи в Україні
Експортний ринок цибулі в Україні є
несистемним оскільки експортні продажі даної
культури не здійснюються протягом 6-8
місяців у році після збору нового врожаю, а
позначені, так званими, «рваними» періодами:
місяць, тиждень, два місяці.

ПРАВОПОРЯДОК
Екс-голові Апеляційного суду Криму
продовжили арешт
У понеділок Голосіївський районний суд Києва
продовжив арешт колишньому голові
Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку.

Суд арештував керівника Держслужби
зайнятості, застава - 20 мільйонів
Суд обрав запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою з можливістю внесення
застави у розмірі 20 млн грн для впійманого
правоохоронцями на хабарі в.о. голови
Державної служби зайнятості.

СУСПІЛЬСТВО
Кошовий заявив, що не піде в політику
Актор "Студії "Квартал-95" Євген Кошовий
заявив, що не іде в політику.

Київстар запустив програму обміну старих
смартфонів на нові
Мобільний оператор Київстар запустив
програму обміну старих смартфонів на нові зі
знижкою.

Полуниця очолює рейтинг найбільш
забруднених пестицидами продуктів
Полуниця смачна та корисна, водночас очолює
перелік найзабрудненіших продуктів через
обробку її фунгіцидами та інсектицидами.

British Airways закриє свій єдиний рейс до
України
Авіакомпанія British Airways восени 2019 року
закриє рейси за своїм єдиним маршрутом до
України Лондон - Київ через їхню економічну
невигідність.

Visa оголосила про придбання компанії
Earthport
Міжнародна платіжна система Visa оголосила
про придбання компанії Earthport, що надає
послуги з проведення транскордонних
платежів.

Ручна робота українського бренду: як
виглядала Олена Зеленська на інавгурації
(ФОТО)
Перша леді України Олена Зеленська обрала
для церемонії інавгурації Володимира
Зеленського одяг ручної роботи від відомого
українського бренду.
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