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ТОП 

 

―Закриті списки‖ Президента не пройшли. 

Парламент вперше виграв, але для чого – 

ще не відомо 

Укрінформ попросив експертів спрогнозувати 

подальший перебіг подій з призначенням і 

проведенням парламентських виборів

 

 

У Кремлі прокоментували ідею 

референдуму про перемовини України з РФ 

Кремль вважає можливий референдум про 

відносини з Росією, який пропонує провести 

українська влада, внутрішньою справою 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706182-zakriti-spiski-prezidenta-ne-projsli-parlament-vperse-vigrav-ale-dla-cogo-se-ne-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706182-zakriti-spiski-prezidenta-ne-projsli-parlament-vperse-vigrav-ale-dla-cogo-se-ne-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706182-zakriti-spiski-prezidenta-ne-projsli-parlament-vperse-vigrav-ale-dla-cogo-se-ne-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706182-zakriti-spiski-prezidenta-ne-projsli-parlament-vperse-vigrav-ale-dla-cogo-se-ne-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705805-u-kremli-prokomentuvali-ideu-referendumu-pro-peremovini-ukraini-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705805-u-kremli-prokomentuvali-ideu-referendumu-pro-peremovini-ukraini-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705805-u-kremli-prokomentuvali-ideu-referendumu-pro-peremovini-ukraini-z-rf.html


 

Хто представлятиме інтереси Зеленського в 

уряді і парламенті 

Серед перших призначень — представники 

глави держави в Кабміні й Верховній Раді. 

Ними стали активні члени ЗеКоманди

 

Жоден із законопроектів Зеленського не 

включили до порядку денного Ради 

овна Рада не включила до порядку денного 

жоден із законопроектів, поданих Президентом 

України Володимиром Зеленським.

 

Зеленський про сьогоднішній "провал" у 

Раді: Старі політики обрали стару систему 

Невключення Верховною Радою до порядку 

денного законопроекту про зміну виборчого 

законодавства засвідчило небажання політиків 

старої формації змінювати стару систему.

 

Кабмін затвердив нову редакцію 

українського правопису 

бінет міністрів затвердив нову редакцію 

українського правопису.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705670-hto-predstavlatime-interesi-zelenskogo-v-uradi-i-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705670-hto-predstavlatime-interesi-zelenskogo-v-uradi-i-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705670-hto-predstavlatime-interesi-zelenskogo-v-uradi-i-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705781-zoden-iz-zakonoproektiv-zelenskogo-ne-vklucili-do-poradku-dennogo-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705781-zoden-iz-zakonoproektiv-zelenskogo-ne-vklucili-do-poradku-dennogo-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705781-zoden-iz-zakonoproektiv-zelenskogo-ne-vklucili-do-poradku-dennogo-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706153-zelenskij-pro-sogodnisnij-proval-u-radi-stari-politiki-obrali-staru-sistemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706153-zelenskij-pro-sogodnisnij-proval-u-radi-stari-politiki-obrali-staru-sistemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706153-zelenskij-pro-sogodnisnij-proval-u-radi-stari-politiki-obrali-staru-sistemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2705686-kabmin-zatverdiv-novu-redakciu-ukrainskogo-pravopisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2705686-kabmin-zatverdiv-novu-redakciu-ukrainskogo-pravopisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2705686-kabmin-zatverdiv-novu-redakciu-ukrainskogo-pravopisu.html


 

"Мінус пару органів": Яніна Соколова 

повідомила, що поборола рак 

Відома українська журналістка і телеведуча 

Яніна Соколова повідомила, що поборола рак.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Конгресі США розповіли, чого очікують 

від президента Зеленського 

Американські конгресмени обіцяють 

продовжувати підтримувати Україну, але 

хочуть побачити, яку політику у відносинах з 

Росією обере Президент України Володимир 

Зеленський.

 

 

У Берліні очікують від Путіна готовності до 

діалогу з Зеленським 

Німеччині вітають готовність нового 

Президента України до діалогу з Росією щодо 

питання вирішення ситуації на Донбасі і 

очікують того ж від Москви.

 

Зеленський зустрінеться з представниками 

місії МВФ наступного тижня 

Наступного тижня Президент України 

Володимир Зеленський зустрінеться з 

представниками місії Міжнародного 

валютного фонду, яка перебуває в Києві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705649-minus-paru-organiv-anina-sokolova-povidomila-so-poborola-rak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705649-minus-paru-organiv-anina-sokolova-povidomila-so-poborola-rak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705649-minus-paru-organiv-anina-sokolova-povidomila-so-poborola-rak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705992-u-kongresi-ssa-rozpovili-cogo-ocikuut-vid-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705992-u-kongresi-ssa-rozpovili-cogo-ocikuut-vid-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705992-u-kongresi-ssa-rozpovili-cogo-ocikuut-vid-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705874-u-berlini-ocikuut-vid-putina-gotovnosti-do-dialogu-z-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705874-u-berlini-ocikuut-vid-putina-gotovnosti-do-dialogu-z-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705874-u-berlini-ocikuut-vid-putina-gotovnosti-do-dialogu-z-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706011-zelenskij-zustrinetsa-z-predstavnikami-misii-mvf-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706011-zelenskij-zustrinetsa-z-predstavnikami-misii-mvf-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706011-zelenskij-zustrinetsa-z-predstavnikami-misii-mvf-nastupnogo-tizna.html


 

Україна виходить ще з трьох договорів у 

межах СНД 

Кабінет міністрів ухвалив проект постанови 

про вихід України з трьох окремих договорів, 

укладених у межах Співдружності Незалежних 

Держав для України.

 

ЄС запустив в Україні програму EU4Digital 

для поліпшення онлайн-сервісів 

Євросоюз 22 травня офіційно запустив в 

Україні нову програму «EU4Digital: підтримка 

цифрової економіки та суспільства у Східному 

партнерстві».

УКРАЇНА 

 

Пристайка призначили заступником глави 

АП 

Вадима Пристайка призначили заступником 

Глави Адміністрації Президента України.

 

Зеркаль заявляє, що продовжить працювати 

заступником глави МЗС 

Заступник міністра закордонних справ з питань 

європейської інтеграції Олена Зеркаль 

повідомила, що і надалі працюватиме на цій 

посаді.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705604-ukraina-vihodit-se-z-troh-dogovoriv-u-mezah-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705604-ukraina-vihodit-se-z-troh-dogovoriv-u-mezah-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705604-ukraina-vihodit-se-z-troh-dogovoriv-u-mezah-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2705914-es-zapustiv-v-ukraini-programu-eu4digital-dla-polipsenna-onlajnservisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2705914-es-zapustiv-v-ukraini-programu-eu4digital-dla-polipsenna-onlajnservisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2705914-es-zapustiv-v-ukraini-programu-eu4digital-dla-polipsenna-onlajnservisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706041-pristajka-priznacili-zastupnikom-glavi-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706041-pristajka-priznacili-zastupnikom-glavi-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706041-pristajka-priznacili-zastupnikom-glavi-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706085-zerkal-zaavlae-so-prodovzit-pracuvati-zastupnikom-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706085-zerkal-zaavlae-so-prodovzit-pracuvati-zastupnikom-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706085-zerkal-zaavlae-so-prodovzit-pracuvati-zastupnikom-glavi-mzs.html


 

Законопроект про вибори пропонує 

кандидату прожити в Україні до 90 днів — 

депутат 

Внесений Президентом законопроект щодо 

парламентських виборів пропонує зменшити 

необхідний для кандидата у народні депутати 

строк проживання на території України до 90 

днів замість 5 років. 

 

В АП запевняють, що Зеленський підтримає 

проект Виборчого кодексу 

В Адміністрації Президента припускають, що 

глава держави Володимир Зеленський 

підтримає ухвалення у другому читанні 

проекту Виборчого кодексу.

 

Богдан припинив адвокатську діяльність і 

заявив, що не є адвокатом Коломойського 

(ДОКУМЕНТ) 

Глава Адміністрації Президента України 

Андрій Богдан подав заяву про припинення 

адвокатської діяльності і заявив, що не є 

адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.

  

 

Зеленський призначив першого заступника 

голови СБУ 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Івана Баканова першим заступником голови 

Служби безпеки України — начальником 

Головного управління по боротьбі з корупцією 

та організованою злочинністю Центрального 

управління СБУ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705980-zakonoproekt-pro-vibori-proponue-kandidatu-proziti-v-ukraini-do-90-dniv-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705980-zakonoproekt-pro-vibori-proponue-kandidatu-proziti-v-ukraini-do-90-dniv-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705980-zakonoproekt-pro-vibori-proponue-kandidatu-proziti-v-ukraini-do-90-dniv-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705980-zakonoproekt-pro-vibori-proponue-kandidatu-proziti-v-ukraini-do-90-dniv-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705956-v-ap-zapevnaut-so-zelenskij-pidtrimae-proekt-viborcogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705956-v-ap-zapevnaut-so-zelenskij-pidtrimae-proekt-viborcogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705956-v-ap-zapevnaut-so-zelenskij-pidtrimae-proekt-viborcogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706002-bogdan-pripiniv-advokatsku-dialnist-i-zaaviv-so-ne-e-advokatom-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706002-bogdan-pripiniv-advokatsku-dialnist-i-zaaviv-so-ne-e-advokatom-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706002-bogdan-pripiniv-advokatsku-dialnist-i-zaaviv-so-ne-e-advokatom-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706002-bogdan-pripiniv-advokatsku-dialnist-i-zaaviv-so-ne-e-advokatom-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705645-zelenskij-priznaciv-persogo-zastupnika-golovi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705645-zelenskij-priznaciv-persogo-zastupnika-golovi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705645-zelenskij-priznaciv-persogo-zastupnika-golovi-sbu.html


 

Полторак застерігає Зеленського: 

Переговори з РФ потрібно вести дуже 

обережно 

Переговори з Росією потрібно вести дуже 

обережно, оскільки вона не часто дотримується 

своїх зобов'язань.

 

 

Порошенко прокоментував указ 

Зеленського про розпуск Ради (ВІДЕО) 

Екс-президент Петро Порошенко закликав усі 

демократичні сили негайно почати переговори 

щодо формату участі у парламентських 

виборах, щоб не допустити реваншу 

антиукраїнських сил.

ЕКОНОМІКА 

 

Герус планує обговорити з Міненерго 

ризики лібералізації ринку електроенергії 

Представник Президента у Кабінеті міністрів 

Андрій Герус планує провести переговори з 

міністром енергетики та вугільної 

промисловості Ігорем Насаликом щодо 

запровадження в Україні нової моделі ринку 

електричної енергії та можливих економічніх 

наслідків цього кроку.

 

 

Уряд визначився з моделлю анбандлінгу 

Уряд схвалив модель анбандлінгу НАК 

"Нафтогаз України", що базується на принципі 

власності (OU).

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706054-poltorak-zasterigae-zelenskogo-peregovori-z-rf-potribno-vesti-duze-oberezno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706054-poltorak-zasterigae-zelenskogo-peregovori-z-rf-potribno-vesti-duze-oberezno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706054-poltorak-zasterigae-zelenskogo-peregovori-z-rf-potribno-vesti-duze-oberezno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706054-poltorak-zasterigae-zelenskogo-peregovori-z-rf-potribno-vesti-duze-oberezno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706135-porosenko-prokomentuvav-ukaz-zelenskogo-pro-rozpusk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706135-porosenko-prokomentuvav-ukaz-zelenskogo-pro-rozpusk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706135-porosenko-prokomentuvav-ukaz-zelenskogo-pro-rozpusk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705760-gerus-planue-obgovoriti-z-minenergo-riziki-liberalizacii-rinku-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705760-gerus-planue-obgovoriti-z-minenergo-riziki-liberalizacii-rinku-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705760-gerus-planue-obgovoriti-z-minenergo-riziki-liberalizacii-rinku-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705865-urad-viznacivsa-z-modellu-anbandlingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705865-urad-viznacivsa-z-modellu-anbandlingu.html


 

Зняття ЧАЕС з експлуатації: Україна до 

кінця року планує завершити три проекти 

Україна до кінця 2019 року планує завершити 

будівництво сухого сховища для 

відпрацьованого палива №2 (СВЯП-2), ввести 

в експлуатацію новий безпечний конфайнмент 

та завод із переробки рідких радіоактивних 

відходів (РАВ). 

 

 

 

Експерти: Україна може повністю замістити 

імпортні енергоносії біогазом 

Україна має потенціал для повного заміщення 

імпортних енергоносіїв лише за рахунок 

біогазу.

 

 

Кабмін виділяє 32 мільйони на аудит 

Укроборонпрому 

Кабінет міністрів України внесе у парламент 

законопроект щодо прозорої роботи 

Укроборонпрому

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд Москви залишив під арештом ще 

вісьмох українських моряків 

Московський міськсуд 22 травня відхилив 

апеляційну скаргу адвокатів і залишив під 

арештом військовополонених українських 

моряків.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705897-znatta-caes-z-ekspluatacii-ukraina-do-kinca-roku-planue-zaversiti-tri-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705897-znatta-caes-z-ekspluatacii-ukraina-do-kinca-roku-planue-zaversiti-tri-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705897-znatta-caes-z-ekspluatacii-ukraina-do-kinca-roku-planue-zaversiti-tri-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705723-eksperti-ukraina-moze-povnistu-zamistiti-importni-energonosii-biogazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705723-eksperti-ukraina-moze-povnistu-zamistiti-importni-energonosii-biogazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705723-eksperti-ukraina-moze-povnistu-zamistiti-importni-energonosii-biogazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705605-kabmin-vidilae-32-miljoni-na-audit-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705605-kabmin-vidilae-32-miljoni-na-audit-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705605-kabmin-vidilae-32-miljoni-na-audit-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2706175-sud-moskvi-zalisiv-pid-arestom-se-vismoh-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2706175-sud-moskvi-zalisiv-pid-arestom-se-vismoh-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2706175-sud-moskvi-zalisiv-pid-arestom-se-vismoh-ukrainskih-morakiv.html


 

Затримання у Грузії українки з 10 дітьми: 

Денісова розповіла подробиці 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова тримає на особистому 

контролі ситуацію щодо 10 дітей затриманої в 

квітні в Грузії громадянки України, яку 

підозрюють у торгівлі дітьми.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

САП відкрила справу на Порошенка 

Керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Назар Холодницький після 

прийому екс-голови правління ПрАТ "ХК 

"Енергомережа" Дмитра Крючкова доручив 

порушити декілька кримінальних справ.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Уроки 2010-ого: як четвертий президент 

став диктатором (АНАЛІТИКА) 

Згадуємо, із чого починався президентський 

термін Януковича, аби ніколи не повторився 

згубний для України сценарій

 

 

Держкіно допомогло Зеленському зняти 

фільм, сподіваюся, він це оцінив - Андрій 

Халпахчі, гендиректор Київського 

міжнародного кінофестивалю «Молодість» 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Він тридцять років поспіль очолює кінофестиваль 
«Молодість». Майже стільки ж років він є його 
представником на найпрестижнішому в світі Каннському 
кінофестивалі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706179-zatrimanna-u-gruzii-ukrainki-z-10-ditmi-denisova-rozpovila-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706179-zatrimanna-u-gruzii-ukrainki-z-10-ditmi-denisova-rozpovila-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706179-zatrimanna-u-gruzii-ukrainki-z-10-ditmi-denisova-rozpovila-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705926-holodnickij-doruciv-porusiti-spravi-sodo-sluzbovciv-centrenergo-ta-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705926-holodnickij-doruciv-porusiti-spravi-sodo-sluzbovciv-centrenergo-ta-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706089-uroki-2010ogo-ak-cetvertij-prezident-stav-diktatorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706089-uroki-2010ogo-ak-cetvertij-prezident-stav-diktatorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706089-uroki-2010ogo-ak-cetvertij-prezident-stav-diktatorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705953-andrij-halpahci-gendirektor-kiivskogo-miznarodnogo-kinofestivalu-molodist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705953-andrij-halpahci-gendirektor-kiivskogo-miznarodnogo-kinofestivalu-molodist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705953-andrij-halpahci-gendirektor-kiivskogo-miznarodnogo-kinofestivalu-molodist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705953-andrij-halpahci-gendirektor-kiivskogo-miznarodnogo-kinofestivalu-molodist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705953-andrij-halpahci-gendirektor-kiivskogo-miznarodnogo-kinofestivalu-molodist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705953-andrij-halpahci-gendirektor-kiivskogo-miznarodnogo-kinofestivalu-molodist.html


 

Битва за Боржаву: усе тільки починається 

На Боржавських полонинах завершується 

період тиші. Відома навіть точна дата його 

закінчення – 15 червня.

СУСПІЛЬСТВО  

 

Українці оцінили, в якому напрямку 

рухається країна 

е 50% українців вважають, що країна рухається 

у неправильному напрямку, 30% 

дотримуються протилежної думки.

 

 

Українська реперка потрапила в топ-15 

найцікавіших європейських артистів від 

NYT 

Видання The New York Times внесло 

українську реперку alyona alyona в топ-15 

артистів з Європи, на яких варто звернути 

увагу.

 

 

Джамала презентувала новий кліп (ВІДЕО) 

Режисером виступила Анна Бурячкова. Нову 

відеороботу на композицію Solo співачка 

показала на своєму Ютуб-каналі.
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Українські дівчата-підлітки оцінюють своє 

здоров’я удвічі гірше світового показника 

(ДОПОВІДЬ) 

Третина українських дівчат віком до 17 років 

оцінює свій стан здоров’я як посередній або 

поганий.

 

 

Україна і Монголія планують взаємне 

скасування віз 

Кабінет міністрів схвалив проект угоди з 

урядом Монголії про взаємне скасування віз.
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