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ТОП 

 

Верховний cуд зареєстрував позов про 

незаконність розпуску Ради 

Верховний суд зареєстрував позов про 

незаконність указу Президента України про 

дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради. 

 

Зеленський про референдум: Він має бути не 

законодавчим, а інформаційним 

Володимир Зеленський заявляє, що винесення 

питання про укладення мирних домовленостей 

із РФ на референдум не має законодавчої 

ініціативи, а є способом з’ясувати думку 

суспільства.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706916-verhovnij-cud-zareestruvav-pozov-pro-nezakonnist-rozpusku-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706916-verhovnij-cud-zareestruvav-pozov-pro-nezakonnist-rozpusku-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706916-verhovnij-cud-zareestruvav-pozov-pro-nezakonnist-rozpusku-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706786-zelenskij-pro-referendum-vin-mae-buti-ne-zakonodavcim-a-informacijnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706786-zelenskij-pro-referendum-vin-mae-buti-ne-zakonodavcim-a-informacijnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706786-zelenskij-pro-referendum-vin-mae-buti-ne-zakonodavcim-a-informacijnim.html


 

Глава ЦВК назвала дату старту виборчої 

кампанії 

В Україні у п’ятницю, 24 травня, 

розпочинається виборча кампанія 

позачергових виборів до Верховної Ради.

 

Петиційна лихоманка: чого хочуть українці 

від президента Зеленського (АНАЛІТИКА) 

Нова влада викликала небачену хвилю петицій 

до президента. Три дні на посаді, а вже більше 

сотні ―чолобитних‖ на президентському сайті.

 

ПриватБанк подав на Коломойського до 

суду в США 

ціоналізований державний "ПриватБанк" подав 

позов до суду в американському штаті Делавер 

на колишнього власника, олігарха Ігоря 

Коломойського.

 

Президентська команда. Інфографіка 

Перші кадрові призначення новообраного 

президента Володимира Зеленського в 

інфографіці Укрінформу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706597-glava-cvk-nazvala-datu-startu-viborcoi-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706597-glava-cvk-nazvala-datu-startu-viborcoi-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706597-glava-cvk-nazvala-datu-startu-viborcoi-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706915-peticijna-lihomanka-cogo-hocut-ukrainci-vid-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706915-peticijna-lihomanka-cogo-hocut-ukrainci-vid-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706915-peticijna-lihomanka-cogo-hocut-ukrainci-vid-prezidenta-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706543-privatbank-podav-na-kolomojskogo-do-sudu-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706543-privatbank-podav-na-kolomojskogo-do-sudu-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706543-privatbank-podav-na-kolomojskogo-do-sudu-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2706745-prezidentska-komanda-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2706745-prezidentska-komanda-infografika.html


 

"Велика вода" наробила лиха на Закарпатті 

та Івано-Франківщині 

На території двох західних областей України 

через сильні дощі спостерігаються підтоплення 

52 будинків та сотень дворів.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Захід знову домовляється за нашою спиною 

Чи є розмова Путіна з Меркель та Макроном 

тривожним знаком для України?

 

 

МВФ готовий поновити співпрацю з 

Україною після призначення нового уряду 

(ЗАЯВА) 

Міжнародний валютний фонд готовий 

поновити тісне співробітництво з Україною 

після виборів до Верховної Ради й призначення 

нового уряду, й зараз місія Фонду продовжує 

"конструктивні" переговори з українською 

владою в Києві.

 

 

ООН визначить проблеми, через які 

"гальмують" інновації в Україні 

Експерти ООН проведуть дослідження 

інноваційної сфери України та дадуть 

відповідні рекомендації.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2706729-velika-voda-narobila-liha-na-zakarpatti-ta-ivanofrankivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2706729-velika-voda-narobila-liha-na-zakarpatti-ta-ivanofrankivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2706729-velika-voda-narobila-liha-na-zakarpatti-ta-ivanofrankivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706978-zahid-znovu-domovlaetsa-za-nasou-spinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706978-zahid-znovu-domovlaetsa-za-nasou-spinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706884-mvf-gotovij-ponoviti-spivpracu-z-ukrainou-pisla-priznacenna-novogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706884-mvf-gotovij-ponoviti-spivpracu-z-ukrainou-pisla-priznacenna-novogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706884-mvf-gotovij-ponoviti-spivpracu-z-ukrainou-pisla-priznacenna-novogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706884-mvf-gotovij-ponoviti-spivpracu-z-ukrainou-pisla-priznacenna-novogo-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706769-oon-viznacit-problemi-cerez-aki-galmuut-innovacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706769-oon-viznacit-problemi-cerez-aki-galmuut-innovacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706769-oon-viznacit-problemi-cerez-aki-galmuut-innovacii-v-ukraini.html


 

Лещенко передав ГПУ матеріали з офісу 

Манафорта (ДОКУМЕНТ) 

Депутат Сергій Лещенко передав 

Генпрокуратурі матеріали з офісу Пола 

Манафорта. 

 

 

 

Нового посла України в НАТО поки немає 

кому призначити - МЗС 

Кандидатура посла України в НАТО замість 

Вадима Пристайка розглядатиметься після 

призначення нового міністра закордонних 

справ, який має подати її Президентові.

УКРАЇНА 

 

Зеленський пояснив головний меседж свого 

виступу на iForum 

Президент Володимир Зеленський закликав IT-

спільноту пропонувати свої стартапи, проекти 

та реформи. 

 

Змінити виборчу систему за два місяці до 

голосування неможливо - голова ЦВК 

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна 

Сліпачук вважає, що зміна виборчої системи за 

два місяці до дня голосування не є можливою і 

доцільною з точки зору юридичної 

передбачуваності процесів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706918-lesenko-peredav-gpu-materiali-z-ofisu-manaforta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706918-lesenko-peredav-gpu-materiali-z-ofisu-manaforta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706918-lesenko-peredav-gpu-materiali-z-ofisu-manaforta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706849-novogo-posla-ukraini-v-nato-poki-nemae-komu-priznaciti-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706849-novogo-posla-ukraini-v-nato-poki-nemae-komu-priznaciti-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706849-novogo-posla-ukraini-v-nato-poki-nemae-komu-priznaciti-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2706932-zelenskij-poasniv-golovnij-mesedz-svogo-vistupu-na-iforum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2706932-zelenskij-poasniv-golovnij-mesedz-svogo-vistupu-na-iforum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2706932-zelenskij-poasniv-golovnij-mesedz-svogo-vistupu-na-iforum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706692-nemozlivo-zminiti-viborcu-sistemu-za-dva-misaci-do-golosuvanna-golova-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706692-nemozlivo-zminiti-viborcu-sistemu-za-dva-misaci-do-golosuvanna-golova-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706692-nemozlivo-zminiti-viborcu-sistemu-za-dva-misaci-do-golosuvanna-golova-cvk.html


 

Заступник голови СБУ розкрив основну 

ідею нового законопроекту про спецслужбу 

Новий законопроект "Про Службу безпеки 

України" позбавляє права спецслужбу 

розслідувати економічні злочини.

 

 

Хомчак роз'яснив ситуацію навколо 

опитування військових про переговори з 

"Л/ДНР" та Росією 

Жодних вказівок від Президента щодо 

проведення досліджень стосовно ставлення 

військовослужбовців ЗСУ до можливих 

перемовин з так званими ЛНР/ДНР та Росією в 

Генштабі не отримували.

 

 

Митрополит Епіфаній скликає на 24 травня 

Синод ПЦУ 

Митрополит Київський і всієї України 

Епіфаній на 24 травня скликає Священний 

синод Православної церкви України.

 

 

Вакарчук прокоментував ідею Богдана про 

референдум щодо миру з Росією 

Cвятослав Вакарчук прокоментував 

пропозицію очільника Адміністрації 

президента Андрія Богдана про проведення 

референдуму щодо миру з Росією

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706606-zastupnik-golovi-sbu-rozkriv-osnovnu-ideu-novogo-zakonoproektu-pro-specsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706606-zastupnik-golovi-sbu-rozkriv-osnovnu-ideu-novogo-zakonoproektu-pro-specsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706606-zastupnik-golovi-sbu-rozkriv-osnovnu-ideu-novogo-zakonoproektu-pro-specsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2706906-homcak-rozasniv-situaciu-navkolo-opituvanna-vijskovih-pro-peregovori-z-ldnr-ta-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2706906-homcak-rozasniv-situaciu-navkolo-opituvanna-vijskovih-pro-peregovori-z-ldnr-ta-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2706906-homcak-rozasniv-situaciu-navkolo-opituvanna-vijskovih-pro-peregovori-z-ldnr-ta-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2706906-homcak-rozasniv-situaciu-navkolo-opituvanna-vijskovih-pro-peregovori-z-ldnr-ta-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706686-mitropolit-epifanij-sklikae-na-24-travna-sinod-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706686-mitropolit-epifanij-sklikae-na-24-travna-sinod-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706686-mitropolit-epifanij-sklikae-na-24-travna-sinod-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706254-vakarcuk-prokomentuvav-ideu-bogdana-pro-referendum-sodo-miru-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706254-vakarcuk-prokomentuvav-ideu-bogdana-pro-referendum-sodo-miru-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706254-vakarcuk-prokomentuvav-ideu-bogdana-pro-referendum-sodo-miru-z-rf.html


 

Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі зенітки, 

БТРи та десятки танків окупантів (КАРТА) 

Російсько-окупаційні війська нарощують 

кількість важкого озброєння, насамперед 

самохідних гаубиць і танків, на Луганському 

напрямку.

ЕКОНОМІКА 

 

Україна поки не готова до відкриття ринку 

електроенергії - Світовий банк 

У Світовому банку вважають, що Україна 

станом на 1 липня 2019 року буде не готова до 

відкриття ринку електроенергії.

 

 

Світовий банк сподівається, що при 

Зеленському знімуть мораторій на землю 

У Світовому банку розраховують, що 

новообраний Президент та нова Адміністрація 

Президента візьмуть на себе зобов'язання щодо 

зняття мораторію на землю.

 

 

У Миколаєві спустили на воду найбільше 

судно за останні 25 років (ФОТО. ВІДЕО) 

У Миколаєві на суднобудівно-

судноремонтному заводі «Нібулон» спустили 

на воду перше 140-метрове судно компанії – 

унікальний перевантажувач «Nibulon Max».

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2706707-misia-obse-zafiksuvala-na-donbasi-zenitki-btri-ta-desatki-tankiv-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2706707-misia-obse-zafiksuvala-na-donbasi-zenitki-btri-ta-desatki-tankiv-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2706707-misia-obse-zafiksuvala-na-donbasi-zenitki-btri-ta-desatki-tankiv-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706724-svitovij-bank-ukraina-poki-ne-gotova-do-vidkritta-rinku-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706724-svitovij-bank-ukraina-poki-ne-gotova-do-vidkritta-rinku-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706724-svitovij-bank-ukraina-poki-ne-gotova-do-vidkritta-rinku-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706632-svitovij-bank-spodivaetsa-so-pri-zelenskomu-znimut-moratorij-na-zemlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706632-svitovij-bank-spodivaetsa-so-pri-zelenskomu-znimut-moratorij-na-zemlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706632-svitovij-bank-spodivaetsa-so-pri-zelenskomu-znimut-moratorij-na-zemlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706635-u-mikolaevi-spustili-na-vodu-140metrove-sudno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706635-u-mikolaevi-spustili-na-vodu-140metrove-sudno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706635-u-mikolaevi-spustili-na-vodu-140metrove-sudno.html


 

Фонд гарантування управлятиме банками 

без ліквідаторів 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

реалізовує пілотний проект з переходу до 

управління банками без ліквідаторів «Банк = 

Фонд».

 

Нафтогаз стягнув із облгазу 6,2 мільйона 

боргу 

НАК "Нафтогаз України" стягнула з АТ 

«Дніпропетровськгаз» 6,2 млн грн у рахунок 

погашення боргу за газ, придбаний 

підприємством для виробничо-технологічних 

витрат та нормованих втрат в 2013 році. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У ГПУ назвали орієнтовну дату наступного 

допиту Портнова 

У Генеральній прокуратурі України вважають, 

що екс-заступник голови Адміністрації 

Президента часів Віктора Януковича Андрія 

Портнов своєю заявою про роль керівництва 

ГПУ в приховуванні масових вбивств на 

Майдані намагається дискредитувати 

розслідування.

 

Суд дозволив заочний розгляд справи 

Онищенка 

Печерський райсуд Києва дозволив проводити 

заочний розгляд справи народного депутата 

Олександра Онищенка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706654-fond-garantuvanna-upravlatime-bankami-bez-likvidatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706654-fond-garantuvanna-upravlatime-bankami-bez-likvidatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706654-fond-garantuvanna-upravlatime-bankami-bez-likvidatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706979-naftogaz-stagnuv-iz-oblgazu-62-miljona-borgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706979-naftogaz-stagnuv-iz-oblgazu-62-miljona-borgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2706979-naftogaz-stagnuv-iz-oblgazu-62-miljona-borgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706940-u-gpu-nazvali-orientovnu-datu-nastupnogo-dopitu-portnova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706940-u-gpu-nazvali-orientovnu-datu-nastupnogo-dopitu-portnova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2706940-u-gpu-nazvali-orientovnu-datu-nastupnogo-dopitu-portnova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706924-sud-dozvoliv-zaocnij-rozglad-spravi-onisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706924-sud-dozvoliv-zaocnij-rozglad-spravi-onisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2706924-sud-dozvoliv-zaocnij-rozglad-spravi-onisenka.html


 

ДФС уточнила, коли і як почнуть 

штрафувати "євробляхерів" 

Посилені штрафні санкції за порушення при 

ввезенні автомобілів на єврономерах почнуть 

діяти в Україні з 22 серпня.

 

 

Посадовцям "Укрзалізниці" повідомили про 

підозру у завданні 40 мільйонів збитків 

Двом колишнім посадовцям філії «Центр 

забезпечення виробництва» ПАТ 

«Укрзалізниця» повідомлено про підозру у 

завданні держкомпанії 39,8 млн грн збитків.

ЕКСКЛЮЗИВ  

 

 

“Закриті списки” Президента не пройшли. 

Парламент вперше виграв, але для чого – 

ще не відомо (АНАЛІТИКА) 

рінформ попросив експертів спрогнозувати 

подальший перебіг подій з призначенням і 

проведенням парламентських виборів.

 

Світ розуміє прагнення України до змін, але 

методи сприймає критично (АНАЛІТИКА) 

Аналізуємо міжнародну реакцію на останні 

події в Україні — розпуск Верховної ради та 

перші офіційні заяви і кадрові призначення 

Президента
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Одностороннє припинення вогню під час 

бойових дій сприймається як акт 

самогубства - Віктор Муженко, генерал 

армії України (ІНТЕРВ'Ю) 

Під час прес-конференції за підсумками засідання 
Військового Комітету НАТО, який відбувся 22 травня, 
його голова, британський Головний маршал повітряних 
сил Стюарт Піч був по-військовому лаконічним. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Потап і Настя Каменських одружилися 

(ВІДЕО) 

Потап і Настя Каменських одружилися 23 

травня, а святкування весілля відбувається у 

заміському ресторані під Києвом. 

 

МАУ запускає пряме сполучення Київ – 

Ізмір з 15 червня 

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" 

запускає прямий рейс Київ — Ізмір 

(Туреччина) з 15 червня цього року.

 

 

До Національного музею Шевченка 

повернули фото Кобзаря, вивезене під час 

Другої світової (ФОТО) 

У Національному музеї Тараса Шевченка в 

Києві впродовж літа експонуватиметься 

світлина Тараса Шевченка, виконана в ательє 

Олександра Шпаковського у Санкт-Петербурзі 

та втрачена в роки Другої світової війни.
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Український проект «Опера, яку ніхто не 

чув» став переможцем міжнародної премії 

Sabre Awards 

Проект піар-агенції Gres Todorchuk PR «Опера, 

яку ніхто не чув» здобув перемогу у 

міжнародній премії SABRE Awards EMEAу 

Лондоні. 

 

На Житомирщині відбудеться перший 

фестиваль полуниці 

У селі Висока Піч Житомирського району 

вперше влаштують фестиваль полуниці.
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