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ТОП 

 

Рада не відправила Гройсмана у відставку 

Верховна Рада не назбирала голосів для 

відставки Прем'єр-міністра України 

Володимира Гройсмана.

 

Україна в ООН вимагає негайно звільнити 

Зудієву та інших затриманих у Криму 

Постійне представництво України при ООН 

засуджує затримання кримськотатарських 

активістів в окупованому Криму та вимагає 

негайно їх звільнити.
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Зеленський вніс до Ради подання на 

звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака 

Президент Володимир Зеленський 30 травня 

вніс до Верховної Ради подання про звільнення 

з посад двох міністрів і голови Служби безпеки 

України.

 

 

Новий "Український правопис" запрацює з 

3 червня — МОН 

Фінальний текст нової редакції "Українського 

правопису" буде опубліковано на офіційних 

сайтах Міністерства освіти і науки та 

Національної академії наук 3 червня.

 

Місія МВФ завершила візит до України 

Місія МВФ завершила візит до України та 

готова повернутися до Києва для продовження 

дискусій після парламентських виборів - 

щойно новий уряд визначиться з пріоритетами 

своєї політики.

 

КСУ відкрив провадження щодо розпуску 

Ради 

Конституційний Суд на засіданні 4 червня 

визначить форму провадження у справі щодо 

указу Президента про розпуск Верховної Ради 

восьмого скликання. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2711332-zelenskij-vnis-do-radi-podanna-na-zvilnenna-klimkina-poltoraka-i-gricaka.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2711651-ksu-vidkriv-provadzenna-sodo-rozpusku-radi.html


УКРАЇНА І СВІТ  

 

Глави МЗС Франції та Німеччини зробили 

заяву після зустрічі із Зеленським 

анція і Німеччина висловлюють тверду 

підтримку Україні у відновленні 

територіальної цілісності держави, відновленні 

переговорів у Нормандському форматі на 

найвищому рівні та продовженні реформ. 

 

 

 

 

Страшно, коли кількість арештів 

збільшується, і вони стають просто фоном - 

Чубаров 

Кількість політичних арештів, ув’язнень та 

репресій в окупованому Росією Криму зросла 

за останній час так стрімко, що вони вже 

стають фоном. Наймасовішими були арешти 

кримських татар у березні 2019 року. 

 

 

Агресія на Азові: Зеркаль очолила 

делегацію в "морський" трибунал 

Президент Володимир Зеленський утворив 

українську делегацію для участі в слуханнях 

Міжнародного трибуналу ООН з морського 

права у спорі між Україною та Росією в Гаазі. 

 

Україна закликає Європу не допустити 

повернення Росії до ПАРЄ 

Українські делегати в ПАРЄ, громадські 

активісти, інтелектуали, правозахисники і 

журналісти закликають громадян Європи не 

допустити повернення Росії до організації без 

виконання нею своїх зобов’язань у РЄ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2711687-glavi-mzs-francii-ta-nimeccini-zrobili-zaavu-pisla-zustrici-iz-zelenskim.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2711436-ukraina-zaklikae-evropu-ne-dopustiti-povernenna-rosii-do-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2711436-ukraina-zaklikae-evropu-ne-dopustiti-povernenna-rosii-do-pare.html


 

Зеленський обговорив із сенатором 

Портманом ситуацію на Донбасі та вибори в 

Раду 

Президент України Володимир Зеленський 

обговорив із сенатором США Робертом 

Портманом політичну ситуацію в Україні, 

зокрема дострокові парламентські вибори, а 

також ситуацію на Донбасі.

УКРАЇНА

 

Соціальний “Ліфт” Зеленського: 

інноваційна платформа чи передвиборча 

технологія 

ея непогана, але чи вдасться модернізувати цей 

проект до рівня Державного офісу інновацій, 

як ото, приміром, в Ізраїлі. А, можливо, в 

ініціаторів є на те інші плани?

 

Валютний курс: як одна погана ідея Україні 

“гикнулася” 

Існує думка, що окремі явища чи події можна 

спрогнозувати, проаналізувавши, як часто 

відповідний термін вбивають в Google. Або як 

слово “дефолт” вчасно злетіло з язика 

тріумфуючого нині олігарха Ігоря 

Коломойського

 

 

Рада може почати розгляд Виборчого 

кодексу наступного тижня 

Верховна Рада планує наступного тижня 

перейти до розгляду у другому читанні 

проекту Виборчого кодексу, а також 

законопроекту, що передбачає норму про 

імпічмент Президенту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2711624-zelenskij-obgovoriv-iz-senatorom-portmanom-situaciu-na-donbasi-ta-vibori-v-radu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2711626-rada-moze-pocati-rozglad-viborcogo-kodeksu-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2711626-rada-moze-pocati-rozglad-viborcogo-kodeksu-nastupnogo-tizna.html


 

Порошенко отримав партквиток 

"Європейської солідарності" 

ятий Президент України Петро Порошенко став 

повноправним членом партії "Європейська 

солідарність". "Приєднався до нашої партії 

"Європейська солідарність"! Сьогодні написав 

заяву і отримав членський квиток", - написав 

Порошенко.

 

Вакарчук запевняє, що члени його партії не 

будуть "піаністами" у Раді 

Лідер гурту "Океан Ельзи", лідер партії 

"Голос" Святослав Вакарчук заявив, що члени 

його партії ніколи не будуть продавати свої 

голоси.

 

 

Рада офіційно визнала Пласт 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про державне 

визнання і підтримку Пласту - Національної 

скаутської організації України".

 

Фільм про Стуса вже готовий, епізод з 

Медведчуком залишили 

Вже у вересні глядачі зможуть скласти власне 

враження про стрічку, що минулого літа 

опинилася в епіцентрі грандіозного скандалу. 

Тому я лише підкреслю, що сцена суду над 

Василем Стусом у картині є”, - голова 

Держкіно Пилип Іллєнко.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2711387-porosenko-otrimav-partkvitok-evropejskoi-solidarnosti.html
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https://www.ukrinform.ua/tag-kino


КРИМ

 

Україна може запровадити санкції за 

незаконні розкопки у Криму 

Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб 

України ініціює обмежувальні заходи щодо 28 

наукових і музейних установ…

 

"Справа 24": кримські татари апелюють до 

четвертої Женевської конвенції 

Всі фігуранти "справи 24-х", які були 

заарештовані після масових обшуків у Криму, 

заявляють в судах, що до них повинна 

застосовуватися 4-а Женевська конвенція, 

оскільки вони є громадянами України і є 

політичними в'язнями Росії.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Слиш, чувак, підкинь пару сімок для війни 

з Європою…» 

Герой розслідування Укрінформу Сергій Жук, який у 
2016 році, сидячи в Підмосков’ї, створив фейкові 
акаунти для організації «третього Майдану», продовжує 
діяти. Якщо вірити його зламаному акаунту, він 
націлений «працювати» на парламентські вибори.

 

 

Енергоринок: як збалансувати інтереси 

держави, олігархів і громадян 

Тимчасовий виконувач обов'язків голови 

Служби безпеки України Іван Баканов заявив 

про загрозу держбезпеці через фактичну 

неготовність вітчизняної енергетичної сфери 

до впровадження нової моделі ринку 

електроенергії.
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Чи можна перенести з Києва сховище 

радіоактивних відходів? 

Автор статті не підтримує повну відмову від 
використання контрольованого "мирного атома", однак 
радіоактивне сховище просто у межах Києва – 
неприємна історія як для жителів столиці, так і для 
влади міста, яке вже постраждало від радіації 33 роки 
тому.

СУСПІЛЬСТВО

 

В Україну повернули грамоту Петра І щодо 

Київської митрополії 

Міністерство культури офіційно передало 

Національній бібліотеці ім.В.І.Вернадського 

унікальний історичний документ, який був 

втрачений в роки Другої світової війни 

 

Порошенко передасть волонтерам 1,75 

мільйона, які виграв у ВВС 

Колишній президент України Петро 

Порошенко передасть фонду "Повернись 

живим" та волонтеру зі Львова, засновнику ГО 

"Допоможи фронту" Богдану Масляку 1,75 млн 

грн, які виграв у суді у британської 

телерадіокомпанії ВВС. 

 

Україна внесла до "чорного списку" ще 

п'ять книг із РФ 

Як зазначається, відмову надано на підставі 

висновків експертної ради Держкомтелерадіо з 

питань аналізу та оцінки видавничої продукції 

щодо віднесення її до такої, яка не дозволена 

до розповсюдження на території України.
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В Одесі відкрили перший в Україні 

Сервісний центр для моряків 

Урочисте відкриття Сервісного центру для 

моряків відбулось 30 травня на базі 

Чорноморсько-Дунайської філії 

держпідприємства "Моррічсервіс", яка 

функціонує на вулиці Грушевського в Одесі. 

 

Україна, Грузія і Польща створили 

“Геополітичний альянс жінок” 

Глобальна платформа “Геополітичний альянс 

жінок” з центром у Києві створена на базі 

трьох країн - України, Грузії та Польщі - і має 

намір залучити до своєї мережі інші країни 

світу.

 

В Україні стартує "Чілдрен Кінофест": в 

основному конкурсі - сім фільмів 

У п'ятницю, 31 травня, у столичних 

кінотеатрах «Київська Русь», «Лейпциг» і 

«Флоренція» стартує VI фестиваль мистецтва 

кіно для дітей і підлітків "Чілдрен Кінофест", 

який триватиме до 9 червня у 24 містах 

України. 
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