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ТОП 

 

Експрезидент, авдиторія та проєкт: 

оприлюднили основні зміни у правописі 

нститут мовознавства ім. О.О. Потебні 

Національної академії наук України 

опублікував основні зміни в новій редакції 

«Українського правопису», ухваленій 

Кабміном 22 травня 2019 року.

 

 

Конституційний суд отримав подання щодо 

указу Президента про розпуск ВР 

 Конституційного суду надійшло подання 62 

народних депутатів щодо конституційності 

указу Президента про розпуск Верховної Ради.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2708846-eksprezident-avditoria-ta-proekt-opriludnili-osnovni-zmini-u-pravopisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2708846-eksprezident-avditoria-ta-proekt-opriludnili-osnovni-zmini-u-pravopisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2708846-eksprezident-avditoria-ta-proekt-opriludnili-osnovni-zmini-u-pravopisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708651-konstitucijnij-sud-otrimav-podanna-sodo-ukazu-prezidenta-pro-rozpusk-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708651-konstitucijnij-sud-otrimav-podanna-sodo-ukazu-prezidenta-pro-rozpusk-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708651-konstitucijnij-sud-otrimav-podanna-sodo-ukazu-prezidenta-pro-rozpusk-vr.html


 

Зеленський приїхав на передову 

Президент України Володимир Зеленський 

здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, 

де оглянув позиції військових у Станиці 

Луганській і Щасті.

 

 

Разумков очолив партію “Слуга народу” 

“Булі здійснені зміни у керівництві партії. Іван 

Баканов у зв’язку із тим, що він пішов на 

державну службу, не міг обіймати надалі цю 

посаду. Партія довірила виконувати ці функції 

мені”, - сказав Разумков.

 

ЦВК: на вирішення проблеми з публічними 

закупівлями лишається день-два 

«Строк закупівлі (визначений законом - ред.) - 

48 днів плюс 22 дні на їх виготовлення, - це 70 

днів. Як встигнути зробити всі необхідні 

процедури, на які є тільки 17 днів? Ми задаємо 

це питання сьогодні публічно…»

 

Рестарт "Мінська": Пристайко розповів, 

навіщо літав до Німеччини 

Він запевнив, що Німеччина «безумовно буде 

одною з перших країн», які відвідає з візитом 

новий Президент. Дата візиту поки ще не 

узгоджена, загалом їх графік на найближчу 

перспективу зараз опрацьовують. Пристайко 

підкреслив, що Україна високо цінує 

підтримку Німеччини

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2709187-zelenskij-priihav-na-peredovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2709187-zelenskij-priihav-na-peredovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708702-razumkov-ocoliv-partiu-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708702-razumkov-ocoliv-partiu-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2709151-cvk-na-virisenna-problemi-z-publicnimi-zakupivlami-lisaetsa-dendva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2709151-cvk-na-virisenna-problemi-z-publicnimi-zakupivlami-lisaetsa-dendva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2709151-cvk-na-virisenna-problemi-z-publicnimi-zakupivlami-lisaetsa-dendva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709160-restart-minska-pristajko-rozpoviv-naviso-litav-do-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709160-restart-minska-pristajko-rozpoviv-naviso-litav-do-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709160-restart-minska-pristajko-rozpoviv-naviso-litav-do-nimeccini.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

На виборах до ЄП не справдилися прогнози 

щодо успіху популістів і євроскептиків - 

Порошенко 

ятий Президент України Петро Порошенко 

задоволений виборами до Європарламенту і 

називає їх складною, проте такою потрібною 

для Європи перемогою. 

 

 

 

Джуліані звинуватив Йованович в 

інформаційній кампанії проти Трампа 

Особистий юрист президента Трампа Руді 

Джуліані звинуватив колишнього посла США 

в Україні Марі Йованович у "пошуці брудної 

інформації та фабрикації її проти людей, 

зайнятих у президентській кампанії Трампа".

 

Петиція про Голодомор на сайті бундестагу 

набрала необхідну кількість голосів 

Петиція із пропозицією визнати Голодомору 

1932-33 рр. геноцидом українського народу, 

розміщена на сайті бундестагу, набрала 

необхідні для розгляду 50 тисяч підписів.

 

 

РФ не збирається нічого змінювати у справі 

полонених моряків попри рішення 

трибуналу 

Позиція Кремля з питання про можливість 

звільнення незаконно захоплених Росією 

українських моряків залишається незмінною, 

незважаючи на постанову Міжнародного 

трибуналу ООН з морського права.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708812-na-viborah-do-ep-ne-spravdilisa-prognozi-sodo-uspihu-populistiv-i-evroskeptikiv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708812-na-viborah-do-ep-ne-spravdilisa-prognozi-sodo-uspihu-populistiv-i-evroskeptikiv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708812-na-viborah-do-ep-ne-spravdilisa-prognozi-sodo-uspihu-populistiv-i-evroskeptikiv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708812-na-viborah-do-ep-ne-spravdilisa-prognozi-sodo-uspihu-populistiv-i-evroskeptikiv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708833-dzuliani-zvinuvativ-jovanovic-v-informacijnij-kampanii-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708833-dzuliani-zvinuvativ-jovanovic-v-informacijnij-kampanii-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708833-dzuliani-zvinuvativ-jovanovic-v-informacijnij-kampanii-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2708557-peticia-pro-golodomor-na-na-sajti-bundestagu-nabrala-neobhidnu-kilkist-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2708557-peticia-pro-golodomor-na-na-sajti-bundestagu-nabrala-neobhidnu-kilkist-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2708557-peticia-pro-golodomor-na-na-sajti-bundestagu-nabrala-neobhidnu-kilkist-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2708822-rf-ne-zbiraetsa-nicogo-zminuvati-u-spravi-polonenih-morakiv-popri-risenna-tribunalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2708822-rf-ne-zbiraetsa-nicogo-zminuvati-u-spravi-polonenih-morakiv-popri-risenna-tribunalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2708822-rf-ne-zbiraetsa-nicogo-zminuvati-u-spravi-polonenih-morakiv-popri-risenna-tribunalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2708822-rf-ne-zbiraetsa-nicogo-zminuvati-u-spravi-polonenih-morakiv-popri-risenna-tribunalu.html


 

Московський суд залишив під вартою ще 

чотирьох українських моряків 

"Останні дві четвірки моряків Мосміськсуд 

сьогодні залишив під вартою до кінця липня. 

Міжнародний трибунал ООН з морського 

права? Ні, не чули", - зазначив захисник.

УКРАЇНА 

 

Коломойський заявив, що дружить з 

Тимошенко і допомагатиме їй на виборах 

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що 

дружить з Тимошенко і має намір допомагати 

їй на парламентських виборах. Зокрема, 

запропонує невисокі ціни на рекламу на 

телеканалі "1+1".

 

Разумков висловив свою “суб'єктивну 

позицію” щодо дефолту 

Голова партії “Слуга народу” Дмитро 

Разумков, вважає, що Україна навряд 

чи піде шляхом оголошення дефолту. 
“… у сьогоднішніх умовах це малоефективний 

шлях і навряд чи України зможе ним піти”, -  

Разумков.

 

 

Гройсман каже, що дефолт поверне країну у 

“буремні” 90-ті 

«Я вважаю, що для українців криз уже 

достатньо. Від будь-яких дефолтів, які несуть 

за собою серйозні дуже наслідки, у першу 

чергу, постраждають українські рядові 

громадяни”, - сказав Гройсман.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2709122-moskovskij-sud-zalisiv-pid-vartou-se-cotiroh-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2709122-moskovskij-sud-zalisiv-pid-vartou-se-cotiroh-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2709122-moskovskij-sud-zalisiv-pid-vartou-se-cotiroh-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708782-kolomojskij-zaaviv-so-druzit-z-timosenko-i-dopomagatime-ij-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708782-kolomojskij-zaaviv-so-druzit-z-timosenko-i-dopomagatime-ij-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708782-kolomojskij-zaaviv-so-druzit-z-timosenko-i-dopomagatime-ij-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708748-razumkov-visloviv-svou-subektivnu-poziciu-sodo-defoltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708748-razumkov-visloviv-svou-subektivnu-poziciu-sodo-defoltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708748-razumkov-visloviv-svou-subektivnu-poziciu-sodo-defoltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708705-grojsman-kaze-so-defolt-poverne-krainu-u-buremni-90ti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708705-grojsman-kaze-so-defolt-poverne-krainu-u-buremni-90ti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708705-grojsman-kaze-so-defolt-poverne-krainu-u-buremni-90ti.html


 

ВС відмовився розглядати позов до 

Зеленського щодо розпуску Ради 

Верховний Суд відмовив у відкритті 

провадження у справі за позовом до 

Президента Володимира Зеленського про 

визнання протиправним і нечинним Указу про 

припинення повноважень Верховної Ради.

 

Верховний суд отримав два позови щодо 

призначення Богдана главою АП 

До Верховного суду надійшли дві позовні 

заяви про визнання протиправним та 

скасування указу Президента України 

Володимира Зеленського про призначення 

Андрія Богдана главою Адміністрації 

Президента.

 

 

Актор "Кварталу 95" "Юзик" хоче 

балотуватися в Раду 

тор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков 

("Юзик") буде балотуватися до Верховної Ради 

по мажоритарному округу, якщо пройде 

перевірку партії "Слуга народу".

ЕКОНОМІКА 

 

Світовий банк дає Україні $200 мільйонів 

позики на розвиток сільського господарства 

Світовий банк схвалив рішення про надання 

позики в розмірі 200 млн доларів США Україні 

на реалізацію Програми на основі результатів з 

прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709132-vs-vidmovivsa-rozgladati-pozov-do-zelenskogo-sodo-rozpusku-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709132-vs-vidmovivsa-rozgladati-pozov-do-zelenskogo-sodo-rozpusku-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709132-vs-vidmovivsa-rozgladati-pozov-do-zelenskogo-sodo-rozpusku-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709038-verhovnij-sud-otrimav-dva-pozovi-sodo-priznacenna-bogdana-glavou-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709038-verhovnij-sud-otrimav-dva-pozovi-sodo-priznacenna-bogdana-glavou-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709038-verhovnij-sud-otrimav-dva-pozovi-sodo-priznacenna-bogdana-glavou-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2708979-aktor-kvartalu-95-uzik-hoce-balotuvatisa-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2708979-aktor-kvartalu-95-uzik-hoce-balotuvatisa-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2708979-aktor-kvartalu-95-uzik-hoce-balotuvatisa-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708645-svitovij-bank-dae-200-miljoniv-na-agroprogrami-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708645-svitovij-bank-dae-200-miljoniv-na-agroprogrami-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708645-svitovij-bank-dae-200-miljoniv-na-agroprogrami-v-ukraini.html


 

Держборг України зріс майже до $80 

мільярдів 

ржавний та гарантований державою борг України 

на 30 квітня становив 2 124,80 млрд грн, або 

79,82 млрд дол. США. Про це повідомляє прес-

служба Міністерства фінансів.

 

Нафтогаз знизить ціну на газ для населення 

на 8% 

НАК "Нафтогаз України" у липні продаватиме 

газ для населення за ціною 5 803 грн за 1 

тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування 

та розподілу). 

Про це повідомив уолова правління Нафтогазу Андрій 
Коболєв.

 

Додатково 2 мільярди кубів газу: 

Укргазвидобування залучить нові 

технології 

АТ "Укргазвидобування" залучить технології 

одого з найбільших світових постачальників 

продуктів та послуг для індустрії енергетики, 

що дозволить отримати понад 2 млрд куб. м 

додаткового видобутку впродовж 10 років.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд візьметься за скаргу екс-глави КСУ 

Шевчука 11 червня 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження та призначив на 11 

червня підготовче засідання у справі щодо 

звільнення Станіслава Шевчука з посади судді 

Конституційного Суду України.

 

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708939-naftogaz-znizit-cinu-na-gaz-dla-naselenna-na-8.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708939-naftogaz-znizit-cinu-na-gaz-dla-naselenna-na-8.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708939-naftogaz-znizit-cinu-na-gaz-dla-naselenna-na-8.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2708939-naftogaz-znizit-cinu-na-gaz-dla-naselenna-na-8.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709128-dodatkovo-2-milardi-kubiv-gazu-ukrgazvidobuvanna-zalucit-novi-tehnologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709128-dodatkovo-2-milardi-kubiv-gazu-ukrgazvidobuvanna-zalucit-novi-tehnologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709128-dodatkovo-2-milardi-kubiv-gazu-ukrgazvidobuvanna-zalucit-novi-tehnologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709128-dodatkovo-2-milardi-kubiv-gazu-ukrgazvidobuvanna-zalucit-novi-tehnologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708741-sud-vizmetsa-za-skargu-eksglavi-ksu-sevcuka-11-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708741-sud-vizmetsa-za-skargu-eksglavi-ksu-sevcuka-11-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2708741-sud-vizmetsa-za-skargu-eksglavi-ksu-sevcuka-11-cervna.html


 

Горковенко оскаржив скасування указу про 

призначення його в Нацраду 

Член Національної ради з питань телебачення і 

радіомовлення Володимир Горковенко подав 

до суду на Президента Володимира 

Зеленського через скасування указу про 

призначення його членом Нацради.

 

Портнов учетверте поскаржився на 

Порошенка до Держбюро розслідувань 

Колишній заступник глави Адміністрації 

президента Віктора Януковича Андрій 

Портнов подав до Державного бюро 

розслідувань чергову заяву про нібито злочин 

екс-президента Петра Порошенка.

 

Верховний суд визнав законним арешт 

Вишинського 

’єднана палата Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду 

залишила без задоволення касаційну скаргу 

адвокатів Кирила Вишинського на ухвалу 

слідчого судді Херсонського міського суду.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Пропозиція Коломойського про дефолт: що 

це було? 

З’ясовуємо, чого може коштувати Україні 

втілення ідеї олігарха щодо відмови 

розплачуватися з кредиторами через 

оголошення дефолту
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Затримання неповнолітніх у Рівному: 

поліцейські грають з вогнем 

Дії рівненських поліцейських, які затримали 

місцевих жителів 20-річного хлопця та 16-

річну дівчину за пікет з плакатами про вимогу 

імпічменту президента, зі складанням на обох 

(зокрема, й на батьків) адмінпротоколів – 

зчинили справжню бурю протесту

СУСПІЛЬСТВО 

 

На Банковій мітингувала "Фіолетова оса" - 

проти сексизму у заявах Разумкова 

Активістки громадської організації Purple wasp 

(“Фіолетова оса”) влаштували біля будівлі 

Адміністрації Президента акцію із вимогою 

засудити сексизм у висловлюваннях Дмитра 

Разумкова

 

Кличко обіцяє, що захисне скло на новому 

мосту відновлять протягом доби 

Захисне скло-плівку, що пошкодили вандали 

на двох елементах скляної підлоги нового 

пішохідного мосту у столиці, відновлять 

протягом доби. Про це повідомив мер Києва 

Віталій Кличко під час спілкування з киянами на 

мосту, оглянувши місце вандалізму. 

 

 

У Авакова хочуть штрафувати на півтисячі 

за непристебнутий пасок безпеки 

Керівник Головного сервісного центру МВС 

Владислав Криклій закликав громадян 

підтримати законопроект про збільшення 

штрафів за непристебнутий пасок безпеки, щоб 

його вже 28 травня включили до порядку 

денного сесії ВР.
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У ніжинському храмі ПЦУ проявляються 

старовинні розписи - настоятель 

У храмі Іоанна Богослова в Ніжині 

Чернігівської області, нещодавно переданому 

Чернігівській єпархії ПЦУ, самі по собі 

світлішають настінні фрески й розписи.

 

Бахмут і Соледар залишилися без води 

телі шести населених пунктів на Донеччині, в 

тому числі міст Бахмут і Соледар, залишилися 

без води. Про це повідомляє комунальне 

підприємство "Вода Донбасу".
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