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ТОП 

 

Данилюка призначили секретарем РНБО 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Олександра Данилюка на посаду секретаря 

Ради національної безпеки і оборони.

 

Зеленський повернув українське 

громадянство Саакашвілі 

Президент Володимир Зеленський повернув 

громадянство України екс-президенту Грузії та 

колишньому голові Одеської ОДА Міхеїлу 

Саакашвілі шляхом внесення змін до указу екс-

президента Петра Порошенка.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709801-daniluka-priznacili-na-posadu-sekretara-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709801-daniluka-priznacili-na-posadu-sekretara-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709796-zelenskij-povernuv-ukrainske-gromadanstvo-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709796-zelenskij-povernuv-ukrainske-gromadanstvo-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709796-zelenskij-povernuv-ukrainske-gromadanstvo-saakasvili.html


 

Львівська облрада закликає Зеленського не 

спілкуватися публічно мовою агресора 

Депутати Львівської облради прийняли 

звернення до Президента України Володимира 

Зеленського, в якому йдеться про 

недопустимість ігнорування статусу державної 

мови та використання російської у публічній 

діяльності.

  

 

РНБО підготує нову програму співпраці з 

МВФ — Данилюк 

Рада нацбезпеки і оборони України активно 

співпрацюватиме з Міжнародним валютним 

фондом та до кінця літа планує розробити нову 

програму співпраці з МВФ, яка дасть поштовх 

для розвитку України.

 

Укрінформ запускає Тwitter-шторм на 

підтримку Романа Сущенка 

огодні о 10:00 за Нью-Йорком, 17:00 за Києвом 

запускається Тwitter-шторм на підтримку та з 

вимогою звільнення журналіста Укрінформу 

Романа Сущенка, який вже майже 970 

днів перебуває за ґратами у російській 

в’язниці.

УКРАЇНА 

 

Турчинов: Якби події 2014 року 

повторилися, вчинив би так само 

Колишній "регіонал" Нестор Шуфрич подав 

заяву до ГПУ, ДБР та СБУ щодо відкриття 

кримінального провадження проти мене за 

наказ у 2014 році знищувати ворогів та 

боронити свою країну від російських 

загарбників...

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709917-lvivska-oblrada-zaklikae-zelenskogo-ne-spilkuvatisa-publicno-movou-agresora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709917-lvivska-oblrada-zaklikae-zelenskogo-ne-spilkuvatisa-publicno-movou-agresora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709917-lvivska-oblrada-zaklikae-zelenskogo-ne-spilkuvatisa-publicno-movou-agresora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709967-rnbo-pidgotue-novu-programu-spivpraci-z-mvf-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709967-rnbo-pidgotue-novu-programu-spivpraci-z-mvf-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709967-rnbo-pidgotue-novu-programu-spivpraci-z-mvf-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2709844-ukrinform-zapuskae-twitterstorm-na-pidtrimku-romana-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2709844-ukrinform-zapuskae-twitterstorm-na-pidtrimku-romana-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2709844-ukrinform-zapuskae-twitterstorm-na-pidtrimku-romana-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709799-turcinov-akbi-podii-2014-roku-povtorilisa-vciniv-bi-tak-samo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709799-turcinov-akbi-podii-2014-roku-povtorilisa-vciniv-bi-tak-samo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709799-turcinov-akbi-podii-2014-roku-povtorilisa-vciniv-bi-tak-samo.html


 

"Голос" не буде об'єднуватися з 

політичними брендами — Вакарчук 

"Партія "Голос" не об’єднується з політичними 

брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з 

людьми, що розділяють наші принципи, 

ідеологічні програми, нашу програму. З 

людьми, а не з брендами!" - заявив Вакарчук.

 

"Держава у смартфоні": на Банковій 

анонсували презентацію 

Радник Президента Михайло Федоров 

анонсував презентацію моделі "держава у 

смартфоні" для експертних кіл та 

громадськості вже найближчим часом.

 

Україна хоче домогтися міжнародного 

статусу Керченської протоки - Зеркаль 

Дуже важливо забезпечити визначення статусу 

Керченської протоки як міжнародної протоки. 

Це зніме дуже багато питань, які дотепер 

існують, і правової невизначеності, питання 

спекуляцій Російської Федерації про статус 

Керченської протоки як внутрішньої протоки. 

 

 

Зеленський не розглядає можливість 

оголошення дефолту - секретар РНБО 

Я не думаю, що Президент зараз 

дослуховується до порад (олігарха 

Коломойського - ред). У нього є сформована 

команда людей, до яких він дослухається. Ще 

раз підкреслюю, що є позиція окремих 

бізнесменів

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2709653-golos-ne-bude-obednuvatisa-z-politicnimi-brendami-vakarcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2709653-golos-ne-bude-obednuvatisa-z-politicnimi-brendami-vakarcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2709653-golos-ne-bude-obednuvatisa-z-politicnimi-brendami-vakarcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2709578-derzava-u-smartfoni-na-bankovij-anonsuvali-prezentaciu-dla-ekspertiv-i-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2709578-derzava-u-smartfoni-na-bankovij-anonsuvali-prezentaciu-dla-ekspertiv-i-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2709578-derzava-u-smartfoni-na-bankovij-anonsuvali-prezentaciu-dla-ekspertiv-i-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2709400-ukraina-hoce-domogtisa-miznarodnogo-statusu-kercenskoi-protoki-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2709400-ukraina-hoce-domogtisa-miznarodnogo-statusu-kercenskoi-protoki-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2709400-ukraina-hoce-domogtisa-miznarodnogo-statusu-kercenskoi-protoki-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709991-zelenskij-ne-rozgladae-mozlivist-ogolosenna-defoltu-sekretar-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709991-zelenskij-ne-rozgladae-mozlivist-ogolosenna-defoltu-sekretar-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709991-zelenskij-ne-rozgladae-mozlivist-ogolosenna-defoltu-sekretar-rnbo.html


 

ПриватБанк обжаловал решение суда о 

незаконности национализации 

27 мая 2019 года АО КБ "ПриватБанк" подал 

апелляционную жалобу на решение Окружного 

административного суда города Киева от 18 

апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по 

иску Коломойского И.В.

 

УКРАЇНА І СВІТ

 

Присутність МП шкодить інтересам 

української нації - Вселенський патріарх 

Втручання Росії, зокрема РПЦ, у релігійні 

справи українського православ'я завдає шкоди 

інтересам української нації. На цьому наголосив 

Вселенський патріарх Варфоломій в інтерв’ю 
болгарському Інформаційному агентству БГНЕС

 

Врегулювання на Донбасі: Волкер назвав 

“червоні лінії” для нового керівництва 

України 

Будь-яке визнання захоплених територій 

Донбасу Росією є червоною лінією, яку не 

можна переходити, якщо Київ прагне 

продовження санкцій проти Росії у зв’язку з її 

агресією проти України.

 

Кремль готує в “Л/ДНР” економічний 

колапс для усунення Суркова — Тимчук 

У Кремлі і ФСБ Росії намагаються підірвати 

позиції «куратора російської політики на 

Донбасі» Владислава Суркова на території 

«ДНР» і усунути від влади його ставлеників на 

чолі з Денисом Пушиліним.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2709558-privatbank-obzaloval-resenie-suda-o-nezakonnosti-nacionalizacii.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2709558-privatbank-obzaloval-resenie-suda-o-nezakonnosti-nacionalizacii.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2709558-privatbank-obzaloval-resenie-suda-o-nezakonnosti-nacionalizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709929-prisutnist-mp-skodit-interesam-ukrainskoi-nacii-vselenskij-patriarh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709929-prisutnist-mp-skodit-interesam-ukrainskoi-nacii-vselenskij-patriarh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709929-prisutnist-mp-skodit-interesam-ukrainskoi-nacii-vselenskij-patriarh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709908-vreguluvanna-na-donbasi-volker-nazvav-cervoni-linii-dla-novogo-kerivnictva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709908-vreguluvanna-na-donbasi-volker-nazvav-cervoni-linii-dla-novogo-kerivnictva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709908-vreguluvanna-na-donbasi-volker-nazvav-cervoni-linii-dla-novogo-kerivnictva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709908-vreguluvanna-na-donbasi-volker-nazvav-cervoni-linii-dla-novogo-kerivnictva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2709854-kreml-gotue-v-ldnr-ekonomicnij-kolaps-dla-usunenna-surkova-timcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2709854-kreml-gotue-v-ldnr-ekonomicnij-kolaps-dla-usunenna-surkova-timcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2709854-kreml-gotue-v-ldnr-ekonomicnij-kolaps-dla-usunenna-surkova-timcuk.html


 

Україна застосує досвід Франції у боротьбі з 

дезінформацією в інтернеті 

Україна вивчила досвід Франції у 

законодавчому регулюванні проблеми 

поширення дезінформації в онлайні та має 

розпочати аналогічну роботу в своєму 

експертному середовищі.

 

 

Україну в четвер відвідають глави МЗС 

Німеччини і Франції 

У четвер, 30 травня, Україну зі спільним візитом 

відвідають глави МЗС Німеччини Гайко Маас і 

Франції Жан-Ів Ле Дріан. Про це Укрінформу 

повідомив заступник глави Адміністрації 

Президента Вадим Пристайко, який мав низку 

робочих зустрічей у Берліні в понеділок.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Китайська компанія почне збирати 

електробуси в Україні 

На зустрічі обговорювалась можливість та 

технологія організації крупновузлового 

збирання електробусів Skywell в Україні. 

 

Українська полуниця в Білорусі продається 

вдвічі дорожче, ніж в Україні 

Як повідомляють експерти, вже цього тижня в 

Україні очікується зниження оптових цін на 

суницю садову нижче одного долара за кг. 

Експерти Еast-Fruit наголошують, що Білорусь 

купує українську полуницю не тільки для 

реекспорту в Росію, а й для потреб 

внутрішнього ринку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709852-ukraina-zastosue-dosvid-francii-u-borotbi-z-dezinformacieu-v-interneti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709852-ukraina-zastosue-dosvid-francii-u-borotbi-z-dezinformacieu-v-interneti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709852-ukraina-zastosue-dosvid-francii-u-borotbi-z-dezinformacieu-v-interneti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709570-ukrainu-v-cetver-vidvidaut-glavi-mzs-nimeccini-i-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709570-ukrainu-v-cetver-vidvidaut-glavi-mzs-nimeccini-i-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709570-ukrainu-v-cetver-vidvidaut-glavi-mzs-nimeccini-i-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2709938-kitajska-kompania-pocne-zbirati-elektrobusi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2709938-kitajska-kompania-pocne-zbirati-elektrobusi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2709938-kitajska-kompania-pocne-zbirati-elektrobusi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709803-ukrainska-polunica-v-bilorusi-prodaetsa-vdvici-dorozce-niz-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709803-ukrainska-polunica-v-bilorusi-prodaetsa-vdvici-dorozce-niz-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709803-ukrainska-polunica-v-bilorusi-prodaetsa-vdvici-dorozce-niz-v-ukraini.html


 

USAID запустив на Сході України два 

проекти вартістю $120 мільйонів 

Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID) запустило у східних регіонах України 

два проекти у сфері розвитку економіки та 

самоврядування загальною вартістю близько 

120 млн доларів.

 

Представництво українських промисловців 

відкрили у Чехії 

У Чехії у м.Брно відкрито представництво 

українських промисловців, яке займатиметься 

пошуком потенційних партнерів і інвесторів 

для двостороннього економічного 

співробітництва.

 

В Україні розпочинає функціонування 

система фінзвітності у форматі XBRL 

Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку (НКЦПФР) інформує про 

початок функціонування системи фінансової 

звітності у форматі XBRL з 18 червня.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

НАЗК виявило у деклараціях депутатів 

недостовірні дані на 8,5 мільярда 

Національне агентство з питань запобігання і 

протидії корупції виявило недостовірні 

відомості на 8,5 млрд гривень у деклараціях 72 

народних депутатів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709772-usaid-zapustiv-na-shodi-ukraini-dva-proekti-vartistu-120-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709772-usaid-zapustiv-na-shodi-ukraini-dva-proekti-vartistu-120-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709772-usaid-zapustiv-na-shodi-ukraini-dva-proekti-vartistu-120-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709752-predstavnictvo-ukrainskih-promislovciv-vidkrili-u-cehii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709752-predstavnictvo-ukrainskih-promislovciv-vidkrili-u-cehii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709752-predstavnictvo-ukrainskih-promislovciv-vidkrili-u-cehii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709735-v-ukraini-rozpocinae-funkcionuvanna-sistema-finazvitnosti-u-formati-xbrl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709735-v-ukraini-rozpocinae-funkcionuvanna-sistema-finazvitnosti-u-formati-xbrl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2709735-v-ukraini-rozpocinae-funkcionuvanna-sistema-finazvitnosti-u-formati-xbrl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709554-nazk-viavilo-u-deklaraciah-deputativ-nedostovirni-dani-na-85-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709554-nazk-viavilo-u-deklaraciah-deputativ-nedostovirni-dani-na-85-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709554-nazk-viavilo-u-deklaraciah-deputativ-nedostovirni-dani-na-85-milarda.html


 

У Рівному на агітаторів за імпічмент вже 

складали протокол - за порушення на 

виборах 

На двох активістів у Рівному, на яких склали 

адмінпротоколи 25 травня через пікет за 

імпічмент, уже раніше також складали 

адмінпротоколи у квітні. Про це голова Національної 

поліції Сергій Князєв розповів у коментарі журналістам.

 

Галустяна внесли в базу “Миротворця 

Свідоме порушення Державного кордону 

України з метою проникнення в захоплений 

російськими окупантами Крим. Участь у 

пропагандистських заходах Росії (країна-

агресор) проти України. Участь у спробах 

легалізації анексії АР Крим…

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Міжнародне право РФ не указ. Може, 

“гамбурзькі” санкції переконають? 

Ціна невиконання вимог міжнародного 

Трибуналу значно вища, ніж просто відпустити 

українських моряків. І рано чи пізно Росія це 

усвідомить

 

Для чого в поліції хочуть дільничних 

замінити на “офіцерів громад” 

Новим “шерифам” обіцяють більше 

відповідальності, повагу, службове авто і 

щонайменше 12 тисяч зарплати

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709532-u-rivnomu-na-agitatoriv-za-impicment-vze-skladali-protokol-za-porusenna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709532-u-rivnomu-na-agitatoriv-za-impicment-vze-skladali-protokol-za-porusenna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709532-u-rivnomu-na-agitatoriv-za-impicment-vze-skladali-protokol-za-porusenna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709532-u-rivnomu-na-agitatoriv-za-impicment-vze-skladali-protokol-za-porusenna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709492-galustana-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709492-galustana-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709907-miznarodne-pravo-rf-ne-ukaz-moze-gamburzki-sankcii-perekonaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709907-miznarodne-pravo-rf-ne-ukaz-moze-gamburzki-sankcii-perekonaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2709907-miznarodne-pravo-rf-ne-ukaz-moze-gamburzki-sankcii-perekonaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709912-dla-cogo-v-policii-hocut-dilnicnih-zaminiti-na-oficeriv-gromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709912-dla-cogo-v-policii-hocut-dilnicnih-zaminiti-na-oficeriv-gromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709912-dla-cogo-v-policii-hocut-dilnicnih-zaminiti-na-oficeriv-gromad.html


 

Про підсумки деклараційної кампанії–2019. 
ІНТЕРВ’Ю 

Якщо брати результати 2018 року, то, за 

наслідками кампанії, до бюджету було 

сплачено 1 мільярд 106 мільйонів гривень 

податку на доходи фізичних осіб та більш як 

121 мільйон гривень військового збору, що 

склало 50% від всієї сплати по Україні.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Супрун радить українцям харчуватися, як 

“у дитинстві в селі” 

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун 

заявила, що здорове харчування не є 

дороговартісним та порадила українцям 

харчуватися, як “у дитинстві в бабусиному 

селі”.

 

 

Зареєструвати громадську організацію 

тепер можна на онлайн-порталі 

 порталі “Он-лайн будинок юстиції” тепер можна 

зареєструвати громадську організацію зі 

статусом юридичної особи. Про це інформують 

у прес-службі Міністерства юстиції.

 

Німеччина "переманює" українських 

заробітчан з Литви 

Литовські експерти розповіли про нові 

тенденції на ринку праці - українських 

заробітчан-будівельників, які раніше 

працювали в Литві, «переманює» Німеччина.

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2709186-ludmila-demcenko-nacalnik-golovnogo-upravlinna-dfs-u-kievi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709728-nimeccina-peremanue-ukrainskih-zarobitcan-z-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709728-nimeccina-peremanue-ukrainskih-zarobitcan-z-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709728-nimeccina-peremanue-ukrainskih-zarobitcan-z-litvi.html


 

Українці, які змінять місце голосування, 

отримають лише один бюлетень 

Обидва бюлетені (для голосування за партію і 

за мажоритарного кандидата) отримають лише 

ті виборці, які змінять місце голосування в 

межах "рідного" округу або поїдуть голосувати 

за місцем реєстрації, нагадала у вівторок 

у Facebook громадянська мережа ОПОРА.

 

 

Бунт в одеській колонії: постраждали 13 

працівників, троє з них у лікарні 

Тринадцятьом працівникам виправних колоній 

№51 та №14, що були задіяні у нормалізації 

ситуації в Південній колонії №51 й одержали 

різні травми в сутичках із засудженими 
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https://www.facebook.com/cn.opora/photos/a.442309545107/10156215681290108/?type=3&theater
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