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ТОП 

 

Стартувала виборча кампанія в Раду 

В Україні у п’ятницю, 24 травня, 

розпочинається виборча кампанія 

позачергових виборів народних депутатів.

 

ПАРЄ хоче ухвалити рішення на користь 

Росії 

Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) 

просуває питання, яке може ускладнити 

накладання санкцій на російську делегацію в 

Асамблеї.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2707075-startuvala-viborca-kampania-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2707075-startuvala-viborca-kampania-v-radu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2707748-pare-hoce-uhvaliti-risenna-na-korist-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2707748-pare-hoce-uhvaliti-risenna-na-korist-rosii.html


 

Верховний суд отримав уже третій позов про 

розпуск Ради 

До Касаційного адмінсуду у складі Верховного 

суду надійшла позовна заява щодо визнання 

протизаконними дій Президента України 

стосовно підпису указу про розпуск Ради.

 

Представник президента пояснив, чому 

відкриті списки - принципово для 

Зеленського 

Принципова позиція Президента України 

Володимира Зеленського полягає в тому, що 

вибори мають відбуватися за відкритими 

списками.

 

Іловайська трагедія: Хомчак не знає, чому 

довго триває слідство 

Начальник Генштабу Руслан Хомчак не 

опускатиме очі за Іловайську трагедію та не 

збирається коментувати кимось замовлений 

негатив.

 

Коломойський розповів, кого він зараз 

"консультує" 

Ігор Коломойський повідомив, що консультує 

так звану "партію мерів", про створення якої 

оголосили Геннадій Кернес і Геннадій 

Труханов.

 

Богдан назвав петицію про відставку 

Зеленського ―смішним жартом‖ 

Голова Адміністрації Президента України 

Андрій Богдан назвав "смішним жартом" 

петицію про відставку глави держави 

Володимира Зеленського.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2707515-verhovnij-sud-otrimav-uze-tretij-pozov-pro-rozpusk-radi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707117-bogdan-nazvav-peticiu-pro-vidstavku-zelenskogo-smisnim-zartom.html


 

Філарет єдиний не підписався під рішенням 

Синоду ПЦУ - Епіфаній 

Митрополит Київський і всієї України 

Епіфаній заявив, що Православна церква 

України і надалі керуватиметься священним 

писанням і Статутом, прийнятим 15 грудня 

2018 року на Об’єднавчому соборі.

 

Партія Порошенка змінила назву (ФОТО) 

Партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 

перейменували на "Європейську Солідарність". 

 

Заява Гройсмана про відставку вже у Раді 

Заява Прем'єр-міністра України Володимира 

Гройсмана про відставку зареєстрована у 

Верховній Раді.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський з Меркель узгодили перші 

кроки для повернення миру на Донбас 

езидент Володимир Зеленський та канцлер 

ФРН Ангела Меркель узгодили перші спільні 

кроки у напрямку активізації зусиль для 

повернення миру на Донбас, зокрема в рамках 

Нормандського формату.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2707460-pcu-keruvatimetsa-statutom-uhvalenim-na-obednavcomu-sobori-risenna-sinodu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707450-zelenskij-z-merkel-uzgodili-persi-kroki-dla-povernenna-miru-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2707450-zelenskij-z-merkel-uzgodili-persi-kroki-dla-povernenna-miru-na-donbas.html


 

У Єврокомісії наполягають на ухваленні в 

Україні законів щодо реформування 

транспорту 

Директор з питань мобільності та транспорту 

Європейської Комісії Хенрік Хололей 

підкреслив необхідність ухвалення 

законодавчих актів з реформування 

транспортної сфери України.

 

Україна отримала нагороду від видання 

Global Capital в премії 2019 Bond Awards 

Україна зайняла друге місце в категорії 

«Найбільш вражаючий емітент з регіону СНД 

та колишніх членів СНД» в премії 2019 Bond 

Awards від видання Global Capital.

 

Суд Амстердама призначив час оголошення 

рішення про "скіфське золото" 

Апеляційний суд Амстердама винесе своє 

рішення у справі про повернення в Україну 

колекції Скіфського золота 11 червня 2019 

року.

 

Італійський прокурор вимагає 17 років для 

нацгвардійця Марківа 

Італійський прокурор Андреа Дзанончеллі 

вимагає засудити до 17 років ув’язнення 

колишнього українського військовослужбовця 

Віталія Марківа, який має також італійське 

громадянство.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2707477-u-evrokomisii-napolagaut-na-uhvalenni-v-ukraini-zakoniv-sodo-reformuvanna-transportu.html
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Генсек ООН вшанував пам`ять загиблих 

миротворців, серед яких український офіцер 

З наближенням Міжнародного дня 

миротворців ООН, генеральний секретар 

Антоніу Гутерреш вшанував пам`ять 119 

миротворців, які загинули в 2018 та 2019 

роках, серед яких є й український офіцер.

УКРАЇНА 

 

Зеленський звільнив Артеменка з посади 

члена Нацкомісії 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Юрія Артеменка з посади члена Нацкомісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації.

 

Коломойський у день інавгурації президента 

зустрічався з Аваковим - ―Схеми‖ 

Після свого повернення в Україну олігарх Ігор 

Коломойський вже зустрівся з міністром 

внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

 

Тимошенко передала Президенту 

документи, що дозволяють знизити тарифи 

Лідер партії "Всеукраїнське об'єднання 

"Батьківщина" Юлія Тимошенко передала 

Президенту Володимиру Зеленському 

розроблений її командою пакет указів і законів 

для зниження тарифів для населення.
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АП пообіцяла опублікувати стенограму 

зустрічі Зеленського з лідерами фракцій — 

Геращенко 

Перший заступник Голови ВР Ірина 

Геращенко стверджує, що АП пообіцяла 

опублікувати стенограму і відео консультацій 

глави держави Володимира Зеленського з 

лідерами фракцій щодо дострокового 

припинення повноважень парламенту.

 

Порошенко анонсував на 31 травня 

партійний з'їзд 

Екс-президент Петро Порошенко анонсував 

з'їзд партії "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність" на 31 травня цього року.

 

В українських судах можуть з’явитися 

сучасні кімнати для анонімних свідчень 

Міністерство регіонального розвитку вивчає 

можливість проектування в судах сучасних 

кімнат для надання анонімних свідчень. 

 

Партія Вакарчука вирішить на з’їзді, кого з 

депутатів підтримає на виборах 

Політична партія Святослава Вакарчука 

“Голос” на з’їзді прийматиме рішення, кого з 

чинних народних депутатів підтримає на 

позачергових парламентських виборах. 

 

В окупованому Донецьку закриваються ТЦ і 

супермаркети 

В окупованому Донецьку через зубожіння 

населення закриваються великі торговельні 

центри і мережеві супермаркети, їхніх 

працівників звільняють.
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ЕКОНОМІКА 

 

Росія обмежила транзит казахстанського 

автогазу в Україну 

ставки найбільшого виробника скрапленого 

газу (LPG) Казахстану в Україну зупинені.

 

Євросоюз інвестує 4,5 мільярда євро в 

транспортну галузь України 

Євросоюз зацікавлений у співпраці з Україною 

у сфері транспорту та у подальшому розвитку і 

реформуванні транспортного сектора, 

відповідно до норм і стандартів ЄС. 

 

В Україні створять енергетичні хаби за 

стандартами ЄС 

Нацкомісія з цінних паперів затвердила план, 

який передбачає перелік і графік розробки 

відповідних законодавчих змін.

 

У МЕРТ назвали п'ять країн - найбільших 

споживачів української продукції 

Серед п'ятірки лідерів у 2018 році за обсягами 

українського експорту сільськогосподарської 

продукції та харчової продукції до ЄС були 

Нідерланди, Іспанія, Італія, Німеччина та 

Польща.
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ЦВК назвала розмір застави для кандидатів 

у Раду та відкрила рахунок 

Центральна виборча комісія оприлюднила 

розміри грошової застави для кандидатів у 

Верховну Раду та відкрила рахунок для 

зарахування цих коштів.

 

Україна претендує на $160 мільйонів коштів 

екс-прем'єра Лазаренка 

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, 

що Україна претендує на повернення у бюджет 

$160 млн із грошей екс-прем'єр-міністра 

України Павла Лазаренка, які той вивів з 

України.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В Тунісі відбулася акція "Об'єднані 

прапором - #LiberateCrimea" 

Акція "Об'єднані прапором - #LiberateCrimea" 

відбулася в Тунісі.

 

 

Правозахисники просять зустрічі з 

президентом - обговорити захист 

політв'язнів 

Правозахисники не можуть домовитись про 

зустріч із новообраним Президентом 

Володимиром Зеленським і у зв'язку з цим уже 

подали пряме звернення.
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Правозахисники презентували книгу про 

порушення прав людини в окупованому 

Криму 

Правозахисні організації презентували власне 

видання "Півострів страху: 5 років несвободи у 

Криму" на "Книжковому Арсеналі" у Києві.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Мангер готовий пройти поліграф у ЄС або 

США – адвокат 

лова Херсонської облради Владислав Мангер, 

який є фігурантом у справі про вбивство 

херсонської активістки Катерини Гандзюк, 

готовий пройти дослідження на поліграфі в 

будь-якій країні ЄС або у США.

 

 

Луценко вважає, що медіахолдинг Курченка 

UMH підлягає конфіскації 

нпрокурор Юрій Луценко вважає, що 

медіахолдинг UMH (United Media Holding 

group) бізнесмена Сергія Курченка підлягає 

конфіскації.

ЕКСКЛЮЗИВ  

 

Гроші люблять тишу і спокій, а Україні 

спокій поки тільки сниться (АНАЛІТИКА) 

ародні фінансові ринки нервово відреагували 

на перші кроки нового президента. Аби тільки 

стрес не виявився “далекосяжнішим” за 

попередні
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Книжковий Арсенал, Тедді-пікнік і 

Radioday: як столиця святкує День Києва 

(АФІША) 

Київ святкує День міста, тож наша афіша 

насичена надцікавими подіями – від 

фестивалю повітряних куль до концерту 

"Океану Ельзи".

 

У Києві облаштували 41 зону для 

відпочинку. Інфографіка 

На території столичних лісопаркових 

господарств облаштовано 41 зону для 

відпочинку із необхідним інвентарем (лісові 

меблі, сформоване місце для багаття, накриття 

від негоди), які огороджені мінералізованими 

смугами, аби убезпечити від пожежі зелені 

насадження. 

 

 

В Україні понад два мільйони пацієнтів 

потребують медичного канабісу - Супрун 

В Україні понад 2 мільйони людей з тяжкими 

хворобами потребують призначення медичного 

канабісу для полегшення свого стану, тому 

МОЗ виступає на надання дозволу на 

споживання медичного канабісу у нашій 

державі.

 

 

Книга з QR-коду: в Україні презентували 

проект для купівлі і завантаження книг 

(ФОТО) 

В Україні презентували проект, який дозволяє 

купувати електронні книжки у будь-якій 

офлайн-точці продажу та завантажувати їх за 

QR-кодом.
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Українцям дозволили перевозити 

велосипеди у поїздах ―Інтерсіті‖ 

Укрзалізниця дозволила перевозити 

велосипеди у швидкісних поїздах, але для 

цього їх треба розібрати і упакувати.

 

МАУ з червня літатиме на Хайнань 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

знову починає виконувати польоти із Києва до 

Саньї на китайському острові Хайнань з 4 

червня 2019 року.
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