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ТОП 

 

У Раді зареєстрували законопроект 

Зеленського про імпічмент 

Президентський законопроект "Про особливу 

процедуру усунення президента України з 

поста (імпічмент)" зареєстровано у Верховній 

Раді. 

 

Партія Саакашвілі збирається на 

парламентські вибори 

Очолювана екс-президентом Грузії та 

колишнім головою Одеської ОДА Міхеїлом 

Саакашвілі партія "Рух нових сил" братиму 

участь у парламентських виборах. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710680-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-impicment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710680-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-impicment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710680-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-impicment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710502-partia-saakasvili-zbiraetsa-na-parlamentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710502-partia-saakasvili-zbiraetsa-na-parlamentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710502-partia-saakasvili-zbiraetsa-na-parlamentski-vibori.html


 

Історія “президентських” серверів: коли 

піар важливіший за нацбезпеку 

Інформація новопризначеного секретаря РНБО 

Олександра Данилюка про зникнення із 

ситуативної кімнати (Ситуативного центру 

президента України) в Адміністрації глави 

держави моніторів і серверів із секретними 

даними неабияк збурила суспільство.

 

Зеленський зустрівся з родинами загиблих 

на шахті "Лісова" 

Президент України Володимир Зеленський 

відвідав шахту «Лісова» у Сокальському 

районі Львівської області, де внаслідок аварії 

минулої ночі загинуло двоє гірників.

 

Поляковій набридло голосувати "за дядю з 

плакатом" - вона створює партію 

Співачка закликала усіх жінок об'єднуватися 

задля боротьби з гендерним шовінізмом в 

країні й депопуляцією українського народу, а 

також задля зміни старих облич у владі.

УКРАЇНА  

 

ЦВК зареєструвала першого кандидата у 

народні депутати 

Центральна виборча комісія зареєструвала 

першого кандидата у народні депутати в 

одномандатному виборчому окрузі на 

позачергових виборах до Верховної Ради.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710754-istoria-prezidentskih-serveriv-koli-piar-vazlivisij-za-nacbezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710754-istoria-prezidentskih-serveriv-koli-piar-vazlivisij-za-nacbezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710754-istoria-prezidentskih-serveriv-koli-piar-vazlivisij-za-nacbezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2710844-zelenskij-zustrivsa-z-rodinami-zagiblih-na-sahti-lisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2710844-zelenskij-zustrivsa-z-rodinami-zagiblih-na-sahti-lisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2710844-zelenskij-zustrivsa-z-rodinami-zagiblih-na-sahti-lisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2710566-polakovij-nabridlo-golosuvati-za-dadu-z-plakatom-vona-stvorue-partiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2710566-polakovij-nabridlo-golosuvati-za-dadu-z-plakatom-vona-stvorue-partiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2710566-polakovij-nabridlo-golosuvati-za-dadu-z-plakatom-vona-stvorue-partiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710656-cvk-zareestruvala-persogo-kandidata-u-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710656-cvk-zareestruvala-persogo-kandidata-u-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710656-cvk-zareestruvala-persogo-kandidata-u-narodni-deputati.html


 

АРМА обрало управителя "Межигір'я" з 

п'ятої спроби 

Агентство з розшуку та менеджменту активів 

обрало управителем резиденції "Межигір'я" 

ТОВ "Скомпані".

 

 

Комітет ВР рекомендує перейменувати дві 

області 

Комітет Верховної Ради з питань правової 

політики рекомендував парламенту схвалити 

законопроекти про перейменування 

Кіровоградської та Дніпропетровської 

областей на Кропивницьку та Січеславську 

відповідно.

 

До проекту Виборчого кодексу подали більш 

як 4600 поправок 

Голова робочої групи, яка працювала над 

проектом нового Виборчого кодексу до 

другого читання, народний депутат від БПП 

Олександр Черненко не виключає ініціювання 

позачергових засідань парламенту.

 

 

Тимошенко наголошує, що 21 липня — ще й 

вибори прем’єр-міністра 

Партія "Всеукраїнське об'єднання 

"Батьківщина" самостійно братиме участь у 

позачергових парламентських виборах і готова 

в разі перемоги висунути свого кандидата у 

Прем'єр-міністри.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2710601-arma-obralo-upravitela-mezigira-z-patoi-sprobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2710601-arma-obralo-upravitela-mezigira-z-patoi-sprobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2710601-arma-obralo-upravitela-mezigira-z-patoi-sprobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2710492-komitet-vr-rekomendue-perejmenuvati-dvi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2710492-komitet-vr-rekomendue-perejmenuvati-dvi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2710492-komitet-vr-rekomendue-perejmenuvati-dvi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710468-do-proektu-viborcogo-kodeksu-podali-bils-ak-4600-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710468-do-proektu-viborcogo-kodeksu-podali-bils-ak-4600-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710468-do-proektu-viborcogo-kodeksu-podali-bils-ak-4600-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710353-timosenko-ne-proti-ocoliti-kabmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710353-timosenko-ne-proti-ocoliti-kabmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710353-timosenko-ne-proti-ocoliti-kabmin.html


 

Верховний суд відмовився розглядати позов 

про призначення Богдана главою АП 

Верховний суд відмовив у відкритті 

провадження у справі щодо законності 

призначення Андрія Богдана главою 

Адміністрації президента.

 

Гройсман не хоче брати у партію 

перебіжчиків і кон’юнктурників 

Партія "Українська стратегія", з якою 

Володимир Гройсман йтиме на парламентські 

вибори, буде центристською, її команду і 

програму презентують наступного тижня.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

Берлін закликає Кремль виконати рішення 

Морського трибуналу 

Офіційний Берлін вважає, що Москва повинна 

виконати рішення Міжнародного трибуналу з 

морського права та відпустити 24 українських 

моряків, але кроків, спрямованих на примус до 

виконання рішення Трибуналу поки не планує.

 

Зеленський із першим закордонним візитом 

їде до Брюсселя 

Президент України Володимир Зеленський 4-5 

червня здійснить робочий візит до інституцій 

Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710786-verhovnij-sud-vidmovivsa-rozgladati-pozov-pro-priznacenna-bogdana-glavou-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710786-verhovnij-sud-vidmovivsa-rozgladati-pozov-pro-priznacenna-bogdana-glavou-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710786-verhovnij-sud-vidmovivsa-rozgladati-pozov-pro-priznacenna-bogdana-glavou-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710842-grojsman-ne-hoce-brati-u-partiu-perebizcikiv-i-konunkturnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710842-grojsman-ne-hoce-brati-u-partiu-perebizcikiv-i-konunkturnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2710842-grojsman-ne-hoce-brati-u-partiu-perebizcikiv-i-konunkturnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2710599-berlin-zaklikae-kreml-vikonati-risenna-morskogo-tribunalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2710599-berlin-zaklikae-kreml-vikonati-risenna-morskogo-tribunalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2710599-berlin-zaklikae-kreml-vikonati-risenna-morskogo-tribunalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710451-zelenskij-iz-persim-zakordonnim-vizitom-ide-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710451-zelenskij-iz-persim-zakordonnim-vizitom-ide-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710451-zelenskij-iz-persim-zakordonnim-vizitom-ide-do-brussela.html


 

Глави МЗС Польщі та Швеції здійснять 

спільний візит до Києва 

Міністри закордонних справ Польщі та Швеції 

Яцек Чапутовіч і Марґот Вальстрьом 30-31 

травня здійснять спільний візит в Україну.

 

Петиція за номером 89118 значною мірою 

стали заслугою української активістки з Мюнхена 

Наталії Ткачук. ІНТЕРВ’Ю 

До кінця 27 травня кількість підписів під електронною 
Петицією на сайті німецького Бундестагу про визнання 
Голодомору 1932-1933 років геноцидом сягнула 56 847 
при необхідних 50 тисячах.

 

У Франції надійшли у продаж комікси про 

український Майдан 

У Франції почали продавати комікси «Maidan 

love» про події Революції гідності, що 

відбувалися в Києві у лютого 2014 року.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна має сплатити цьогоріч понад $5 

мільярдів боргу 

До кінця поточного року Україна має сплати 

понад 5 млрд доларів за зовнішніми і 

внутрішніми зобов’язаннями в іноземній 

валюті, тому продовження співпраці з 

Міжнародним валютним фондом є вкрай 

важливим.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710782-glavi-mzs-polsi-ta-svecii-zdijsnat-spilnij-vizit-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710782-glavi-mzs-polsi-ta-svecii-zdijsnat-spilnij-vizit-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2710782-glavi-mzs-polsi-ta-svecii-zdijsnat-spilnij-vizit-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709471-natalia-tkacuk-iniciatorka-zboru-pidpisiv-pid-peticieu-do-bundestagu-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709471-natalia-tkacuk-iniciatorka-zboru-pidpisiv-pid-peticieu-do-bundestagu-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709471-natalia-tkacuk-iniciatorka-zboru-pidpisiv-pid-peticieu-do-bundestagu-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2709471-natalia-tkacuk-iniciatorka-zboru-pidpisiv-pid-peticieu-do-bundestagu-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2710581-u-francii-nadijsli-u-prodaz-komiksi-pro-ukrainskij-majdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2710581-u-francii-nadijsli-u-prodaz-komiksi-pro-ukrainskij-majdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2710581-u-francii-nadijsli-u-prodaz-komiksi-pro-ukrainskij-majdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710254-ukraina-mae-splatiti-cogoric-ponad-5-milardiv-borgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710254-ukraina-mae-splatiti-cogoric-ponad-5-milardiv-borgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710254-ukraina-mae-splatiti-cogoric-ponad-5-milardiv-borgu.html


 

Нафтогаз у червні проведе перші електронні 

газові торги на біржі 

Газопостачальна компанія «Нафтогаз 

Трейдинг», що входить до групи Нафтогаз та 

реалізує газ промисловим споживачам, у 

червні розпочинає купівлю-продаж газу через 

електронний майданчик Української 

енергетичної біржі (УЕБ). 

 

 

В Укргазвидобуванні повідомили, з ким 

братимуть участь у конкурсах на розробку 

надр 

АТ «Укргазвидобування» та Vermilion Ukraine 

Exploration B.V., дочірня компанія канадської 

нафтогазової компанії Vermilion Energy Inc., 

підписали меморандум про спільну участь у 

конкурсах на укладання угод про розподіл 

продукції (УРП).

 

 

В Україні може зірватися виробництво 

бронетехніки - МОУ не приймає її в 

експлуатацію 

Житомирський бронетанковий завод вимушено 

призупинив роботу цеху з виробництва 

корпусів БТР-4 через відмову МОУ допустити 

до експлуатації техніку, корпуси якої 

виготовлені з бронесталі виробництва країн ЄС 

та НАТО.

 

 

Україна піднялась у світовому рейтингу 

конкурентоспроможності 

За рік Україна піднялася на 5 пунктів в 

рейтингу глобальної конкурентоспроможності 

країн світу за версією Міжнародного інституту 

управлінського розвитку в Швейцарії (IIMD).

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710379-naftogaz-u-cervni-provede-persi-elektronni-gazovi-torgi-na-birzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710379-naftogaz-u-cervni-provede-persi-elektronni-gazovi-torgi-na-birzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710379-naftogaz-u-cervni-provede-persi-elektronni-gazovi-torgi-na-birzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710551-v-ukrgazvidobuvanni-povidomili-z-kim-bratimut-ucast-u-konkursah-na-rozrobku-nadr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710551-v-ukrgazvidobuvanni-povidomili-z-kim-bratimut-ucast-u-konkursah-na-rozrobku-nadr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710551-v-ukrgazvidobuvanni-povidomili-z-kim-bratimut-ucast-u-konkursah-na-rozrobku-nadr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710551-v-ukrgazvidobuvanni-povidomili-z-kim-bratimut-ucast-u-konkursah-na-rozrobku-nadr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2710549-v-ukraini-moze-zirvatisa-virobnictvo-bronetehniki-mou-ne-prijmae-ii-v-ekspluataciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2710549-v-ukraini-moze-zirvatisa-virobnictvo-bronetehniki-mou-ne-prijmae-ii-v-ekspluataciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2710549-v-ukraini-moze-zirvatisa-virobnictvo-bronetehniki-mou-ne-prijmae-ii-v-ekspluataciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2710549-v-ukraini-moze-zirvatisa-virobnictvo-bronetehniki-mou-ne-prijmae-ii-v-ekspluataciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710252-ukraina-pidnalas-u-svitovomu-rejtingu-konkurentospromoznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710252-ukraina-pidnalas-u-svitovomu-rejtingu-konkurentospromoznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710252-ukraina-pidnalas-u-svitovomu-rejtingu-konkurentospromoznosti.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Топ-чиновник Мінекології дав 

протестувальникам $100 тисяч хабара 

"Викрито групу осіб, які вимагали та отримали 

у виконувача обов’язків Державного секретаря 

Міністерства екології та природних ресурсів 

України 100 тис. доларів", - йдеться у 

повідомленні ГПУ.

 

 

Окружний адмінсуд Києва заборонив 

приватизацію Центренерго 

Окружний адміністративний суд Києва 

задовольнив заяву про забезпечення позову 

ТОВ "Укрдонінвест" та заборонив Фонду 

державного майна вчиняти дії з приватизації 

ПАТ "Центренерго".

 

 

ДБР розслідує зникнення моніторів та 

серверів з Адміністрації Президента 

Бюро нагадали, що 28 травня в засобах масової 

інформації оприлюднено відеозвернення 

секретаря Ради національної безпеки 

і оборони України Олександра Данилюка щодо 

відсутності в ситуаційній кімнаті Адміністрації 

Президента України серверів.

 

 

Поліція відкрила справу через загибель двох 

гірників на Львівщині 

"За даним фактом відкрито кримінальне 

провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою) КК України", - йдеться у 

повідомленні МВС.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2710457-topcinovnik-minekologii-dav-protestuvalnikam-100-tisac-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2710457-topcinovnik-minekologii-dav-protestuvalnikam-100-tisac-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2710457-topcinovnik-minekologii-dav-protestuvalnikam-100-tisac-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2710466-okruznij-adminsud-kieva-zaboroniv-privatizaciu-centrenergo.html
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ЕКСКЛЮЗИВ

 

Який підсумок парламентських виборів є 

для українців найкращим 

Основними учасниками цих виборів 

виступають старі, нові та віртуальні партії та 

«сірі кардинали» від олігархів. АНАЛІТИКА

 

 

Гуманізм з червоточиною. Батьки зізнались 

у вбивстві дитини, поверненої судом 

На Житомирщині батьки підозрюються у вбивстві своєї 
5-річної доньки, яку 8 місяців переховували. Так 
трагічно закінчилося життя дитини, яку торік суд 
повернув до біологічних мами і тата з прийомної 
родини, в якій вона прожила 3 роки.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Лише заява і паспорт: змінити місце 

голосування стало легше 

Центральна виборча комісія виключила 

необхідність при зміні місця голосування 

надавати підтверджуючий документ. Відтепер 

- лише заява і паспорт.

 

 

Українці п'ють більше алкоголю, ніж 

молока — Супрун 

Україні щодня курять 7,5 млн людей, водночас 

через наслідки, зумовлені тютюнопалінням 

щороку помирають 85 тисяч українців. Про це 

у Facebook написала в.о.міністра охорони 

здоров'я Уляна Супрун.
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Київ повністю перейде на е-квиток з 1 

листопада 

Електронний квиток працює в дослідній 

експлуатації, це означає що він повноцінно 

функціонує, але ще продовжує функціонувати 

стара система - система жетонів і талонів. 

Тестова експлуатація у нас буде відбуватися до 

30 жовтня цього року

 

Олена Плоскіна довічно усунена від тенісу 

за договірні матчі 

Крім довічної дискваліфікації, яка включає в 

себе заборону на відвідування будь-яких 

офіційних турнірів, організованих або 

схвалених керівними тенісними органами, 22-

річна одеситка Олена Плоскіна має заплатити 

штраф у розмірі 20 тис. доларів.
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