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ТОП
ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПУСТИВ РАДУ,
ВИБОРИ - 21 ЛИПНЯ (УКАЗ)
Президент України Володимир Зеленський
підписав указ про розпуск Верховної Ради і
призначення позачергових виборів на 21
липня.

Парубій призначив позачергове засідання
Ради на 22 травня
Голова Верховної Ради України Андрій
Парубій видав розпорядження "Про скликання
позачергового пленарного засідання Верховної
Ради України" 22 травня 2019 року о 12.00.

Зеленський призначив Богдана главою АП
Глава Української держави Володимир
Зеленський призначив Андрія Богдана главою
Адміністрації Президента.

Зеленський звільнив Муженка і призначив
нового начальника Генштабу
Президент України Володимир Зеленський
звільнив Віктора Муженка з посади
начальника Генерального штабу головнокомандувача Збройних сил України і
призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Україна vs Росія: Морський трибунал
оголосить рішення 25 травня
Трибунал ООН з морського права оголосить
своє рішення в справі України проти Росії 25
травня опівдні на відкритому для публіки
засіданні.

ДБР почало досудове розслідування за
заявою Портнова щодо Порошенка
ідчі Державного бюро розслідувань за заявою
Андрія Портнова внесли до ЄРДР відомості
про злочин, нібито вчинений екс-президентом
Петром Порошенком.

УКРАЇНА І СВІТ
Місія МВФ почала роботу в Україні
Місія Міжнародного валютного фонду 21
травня в Україні розпочинає свою роботу.

Заклик Зеленського посилити санкції не
допоможе врегулюванню на Донбасі —
Кремль
У Кремлі вважають, що заклик Президента
України Володимира Зеленського посилити
санкції проти Росії не допоможе врегулювати
ситуацію на Донбасі.

Президент Угорщини розповів, про що
домовився із Зеленським
Президент Угорщини Янош Адер назвав
обнадійливими перші переговори з новим
Президентом України Володимиром
Зеленським, які сторони провели 20 травня
після інавгурації новообраного українського
голови держави.

Гройсман запропонував Перрі об’єднатися
проти Nord Stream 2
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
запропонував міністру енергетики США Ріку
Перрі об’єднати зусилля з протидії
російському газовому проекту "Північний
потік-2"

УКРАЇНА
Директор "Студії Квартал-95" став першим
помічником Президента
Сергій Шефір призначений першим
помічником Президента України.

Коломойський програв Нацбанку суди на
2,6 мільярда - ЗМІ
НБУ і ПриватБанк виграли у пов’язаних з
Коломойським компаній суди, через які
олігарх хотів зняти з себе зобов’язання по
кредитах рефінансування.

Мер Ужгорода заявив, що долучається до
партії Кернеса - Труханова
Мер Ужгорода Богдан Андріїв вирішив
долучитися до політичної партії, яку
створюють Харківський міський голова
Геннадій Кернес та мер Одеси Геннадій
Труханов.

Гриценко сказав, з якими партіями піде на
парламентські вибори
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій
Гриценко братиме участь у позачергових
парламентських виборах спільно з партіями
"Народний контроль" Дмитра Добродомова,
"Рідна країна" Миколи Томенка та
Європейською партією України Миколи
Катеринчука.

Хорошковський повернувся в Україну –
"Схеми"
Колишній голова Служби безпеки України й
екс-віце-прем’єр-міністр часів президентства
Віктора Януковича Валерій Хорошковський,
який виїхав з країни у 2012 році, повернувся в
Україну.

Полторак залишатиметься міністром
оборони до рішення Ради
епан Полторак залишатиметься на посаді
міністра оборони України, допоки Верховна
Рада не прийме відповідне рішення щодо його
відставки.

Цьогоріч Порошенко заробив 16 мільйонів
(ДЕКЛАРАЦІЯ)
Колишній Президент України Петро
Порошенко подав декларацію у зв’язку зі
звільненням з посади за період з 1 січня по 20
травня 2019 року.

ЕКОНОМІКА
Чим запам’ятається українцям прем’єр
Гройсман
прем’єрства Володимира Гройсмана
економіка воюючої держави зростала 12
кварталів поспіль. А це багато про щось
говорить

НАТО дає Україні €1,5 мільйона на
могильник радіоактивних відходів
Україна та НАТО підписали контрактні
документи у рамках проекту із захоронення
радіоактивних відходів, які зберігаються в
могильнику на об’єкті "Цибулеве"
Міноборони, що на Кіровоградщині.

Україна поновила транзит нафти до
Євросоюзу
АТ "Укртранснафта" відновила транзит нафти
до Європейського Союзу.

Фонд гарантування продає судно «Готель
Баккара»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31
травня 2019 року виставляє на аукціон судно
«Готель Баккара», що перебуває на балансі АТ
«ВТБ Банк».

ПРАВА ЛЮДИНИ
Російський "Меморіал" визнав
політв'язнями 24 кримськотатарських
активістів
Російський правозахисний центр «Меморіал»
визнав політв'язнями 24 кримськотатарських
активістів, які були затримані наприкінці
березня в окупованому Криму.

Нова влада готова взяти нашу інформацію
для звільнення політв’язнів Кремля Геращенко
Нова влада готова взяти інформацію від
попередньої, яка допомогла б звільнити
українських заручників на окупованих
територіях і політв’язнів Кремля.

Бекірову збільшили дозу інсуліну, його стан
стрімко погіршується - омбудсмен
Стан тяжкохворого політв'язня Едема Бекірова
стрімко погіршується в умовах СІЗО. У нього
прогресує цукровий діабет, гіпертонія і
збільшення підшлункової залози.

ПРАВОПОРЯДОК
Портнова викликають на допит у ГПУ
равління спеціальних розслідувань
Генпрокуратури викликало екс-заступника
глави Адміністрації президента часів Віктора
Януковича Андрія Портнова на допит у справі
Майдану.

До голови ВККСУ позиваються в
Окружний адмінсуд Києва
Окружний адміністративний суд міста Києва
просять встановити у голови Комісії Сергія
Козьякова відсутність повноважень
підписувати довіреності посадовим та
службовим особам ВККСУ на представництво
її інтересів у судах та інших органах влади.

На окупованому Донбасі захоплюють людей
для створення "обмінного фонду" правозахисник
На території ОРДЛО бойовики систематично
захоплюють місцевих жителів для створення
"обмінного фонду".

Екс-командувач Нацгвардії Аллеров
вийшов із СІЗО під заставу
Колишній командувач Нацгвардії Юрій
Аллеров вийшов із СІЗО під заставу у 4,8 млн
грн.

ЕКСКЛЮЗИВ
―Міняємо жовтень на липень‖: на нас таки
чекають дочасні вибори (АНАЛІТИКА)
Учасники консультацій в АП змирилися з
невідворотністю розпуску Ради. І указ не
затримався: 21 липня – дата дочасних виборів.
Чи здатен хтось на продовження спротиву?

Політолог пояснила, навіщо Кернесу і
Труханову "Партія мерів" (ЕКСКЛЮЗИВ)
"Партія мерів" як політичний проект мера
Харкова Геннадія Кернеса і мера Одеси
Геннадія Труханова - не що інше, як спроба
показати свою значимість майбутній АП і
гарантувати власну безпеку.

Угорський виборчий округ на Закарпатті:
головні небезпеки
Напередодні парламентський виборів в Україні
Будапешт знову неофіційно піднімає питання
створення угорського виборчого округу.

СУСПІЛЬСТВО
Київський e-квиток уже можна додати до
Apple Wallet
Власники транспортних карток Kyiv Smart
Card, що користуються смартфонами на базі
iOS, тепер мають можливість додати
придбаний QR-квиток до Apple Wallet.

Морська вода біля узбережжя Одеси
відповідає нормам – МОЗ
Морська вода на узбережжі Одеси, згідно з
дослідженнями фахівців Державної установи
"Одеський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я", відповідає
нормам і придатна для купання.

В Україні дозволять зводити хмарочоси
заввишки до 150 метрів
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ розробило та затвердило
нові Державні будівельні норми (ДБН), у яких
обмеження щодо висоти громадських будівель
збільшено зі 100 метрів до 150.

Київстар та Міносвіти назвали переможців
фестивалю інновацій
Молодий стартап CamTouch, який створив
портативний пристрій, що дозволяє будь-який
монітор перетворити на інтерактивну дошку,
здобув перемогу на Всеукраїнському фестивалі
інновацій серед 20 команд-фіналістів.

Український квартет Asturia зіграє гімн
Ліги чемпіонів УЄФА на фіналі в Мадриді
(ВІДЕО)
Квартет Asturia з України виступить на фіналі
Ліги чемпіонів, який відбудеться 1 червня в
Мадриді (Іспанія).

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16

