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ТОП 

 

Зеленський затвердив новий склад РНБО і 

провів засідання 

Президент Володимир Зеленський провів 

нараду за участю членів Ради національної 

безпеки і оборони України, присвячену 

енергетичній безпеці. 

 

"Квартал-95" сподівається через 2 роки 

повернутися на російський ринок - Борис 

Шефір 

Студія "Квартал-95" сподівається, що в країні 

зміниться політика українізації і вже через 2 

роки вони повернуться на російський ринок. 
Про це сказав Борис Шефір, керівник студії і брат першого 

помічника президента Сергія Шефіра, в інтерв'ю "Детектор 
медіа".
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Стенограму зустрічі із Зеленським хочуть 

долучити до подання у КС про розпуск Ради 

Стенограму консультацій Президента 

Володимира Зеленського з керівниками 

депутатських фракцій і груп долучать до 

розгляду справи в Конституційному суді про 

розпуск Верховної Ради VIII скликання.

 

ЦВК оголосила 13 процедур публічних 

закупівель, які вибиваються з графіка 

У ЦВК зазначають, що вживають всіх заходів 

щодо закупівель необхідних товарів і послуг 

для забезпечення належної організації 

підготовки та проведення виборів. "Поза тим, 

терміни проведення закупівель виходять за 

межі термінів, встановлених Законом України. 

 

 

Зудієва в "суді" заявила, що справа проти 

неї - інструмент тиску на активістів у Криму 

Кримськотатарська активістка, правозахисниця 

Лутфіє Зудієва заявила, що справу проти неї 

сфабриковано, а адміністративне 

переслідування з боку російських 

правоохоронців є "мотивованим її 

правозахисною діяльністю".

 

#ОдинІзНас: флешмоб у Києві звернеться до 

молоді ОРДЛО 

"Флешмоб від МТОТ #ОдинІзНас – виходить у 

offline! 1 червня, 12:00, Хрещатик. На 

маленьких (і не дуже ) киян та гостей міста 

чекає захоплююча інтерактивна програма, 

фантастичний аквагрим для всіх охочих, море 

повітряних кульок", - розповіли у МТОТ.
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УКРАЇНА

 

Позиція Президента не збігається із заявами 

Бориса Шефіра - АП 

В Адміністрації Президента Володимира 

Зеленського заявляють, що не поділяють думок 

співвласника студії "Квартал 95" Бориса 

Шефіра, висловлених ним напередодні в 

інтерв'ю "Детектор медіа".

 

Геращенко: Важливо зупинити новий 

проект Путіна - "Малоросія" 

Сьогодні команда нового Президента 

намагається переконати суспільство, що Путін 

— не маніяк, і з ним можна домовитися. Тому 

важливо зупинити новий проект Путіна - 

"Малоросія".

 

Порошенко сказав, коли затвердять 

виборчий список партії 

24 травня на установчому з'їзді БПП партію 

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" 

перейменували на "Європейську солідарність". 

31 травня його було обрано головою партії.

 

Гордон очолив передвиборчий штаб партії 

Смешка 

Журналіст Дмитро Гордон очолив 

передвиборчий штаб партії «Сила і честь» екс-

голови Служби безпеки України, колишнього 

начальника Головного управління військової 

розвідки Міноборони Ігоря Смешка. 
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В Україні відкрили справу через 

затримання в Криму активісток 

За фактом незаконного затримання на 

території анексованого півострова 

кримськотатарських активісток Муміне 

Салієвої та Лутфіє Зудієвої розпочато 

кримінальне провадження.

УКРАЇНА І СВІТ

 

Глави МЗС Польщі та Швеції говорили із 

Зеленським про Донбас і співпрацю 

Міністри закордонних справ Польщі Яцек 

Чапутович і Швеції Маргот Вальстрьом під час 

зустрічі з президентом України Володимиром 

Зеленським обговорювали підтримку 

суверенітету України. 

 

Тимчасово повірений у справах США 

Крістіна Квін прибула до Києва 

Крістіна Квін прибула до посольства США в 

Україні на посаду тимчасово повіреного у 

справах США у травні 2019 року. Квін 

працювала на посаді в.о. заступника голови 

місії/ міністра-радника з економічних питань у 

посольстві США в Парижі.

 

У Путіна чекають, поки дозріють умови для 

"нормандської зустрічі" 

Підготовка зустрічі лідерів країн 

"нормандської четвірки" поки що не ведеться. 

Для того, щоб зустріч на вищому рівні 

відбулася, необхідно, щоб "дозріли відповідні 

умови".
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Глави МЗС Німеччини і США говорили про 

війну на Донбасі 

За словам Мааса, зараз украй потрібні кроки на 

виконання Мінського процесу, для 

встановлення справжнього режиму 

припинення вогню. Про це ближчим часом 

будуть вестися дискусії на різних рівнях 

Нормандського формату, сказав дипломат.

 

Хомчак обговорив із сенатором Портманом 

ситуацію на кордоні та у зоні ООС 

У Києві відбулася зустріч начальника 

Генерального штабу – Головнокомандувача 

Збройних Сил України генерал-лейтенанта 

Руслана Хомчака з сенатором США Робертом 

Джонсоном Портманом. 

 

Прокуратура Грузії продовжить вимагати 

екстрадиції Саакашвілі 

У прокуратурі Грузії мають намір 

продовжувати вимагати екстрадиції екс-

президента Грузії Михеіла Саакашвілі та 

відзначають, що відновлення українського 

громадянства не матиме впливу на його 

правове переслідування.

 

Україна і Коста-Рика домовилися про безвіз 

З метою інституалізації рішення коста-

риканської сторони стосовно запровадження 

безвізового режиму для в'їзду на її територію 

для громадян України досягнута домовленість 

щодо укладення відповідної двосторонньої 

угоди про безвіз.
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ЕКОНОМІКА

 

У Таллінні розпочала роботу українсько-

естонська торгова палата 

Палата UECC, у якої вже працює офіційний 

сайт, займатиметься підтримкою 

конкурентноспроможності українських 

підприємців в Естонії і естонських підприємців 

при виході на ринок України.

 

АМПУ і приватні інвестори погодили 

строки будівництва причалу 1-з в Одесі 

АМПУ та «Бруклін-Київ» за участю «Луї 

Дрейфус Компані Україна» визначили строки 

завершення робіт по проекту на причалі 1-з в 

порту Одеса та погодили плани його 

подальшого розвитку.

 

ЕКСКЛЮЗИВ

 

Без мови і права. Як в Росії обмежують 

корінні народи 

У четвер, 30 травня, Верховна Рада ухвалила 

Звернення, зареєстрована ще у березні. Воно 

містить заклик до світової спільноти засудити 

«порушення прав корінних народів в 

Російській Федерації та на тимчасово 

окупованих нею територіях України».

 

Ядерна загроза «від Кремля» зростає. Що 

робити? 

На науковій конференції в Hudson Institute 

очільник розвідувального управління 

Міністерства Оборони США Роберт 

Ешлі оприлюднив інформацію про підозри щодо 

Росії у проведенні заборонених випробувань 

ядерної зброї.

 ПРАВОПОРЯДО 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-

world/2711926-aderna-zagroza-vid-

kremla-zrostae-so-robiti.html 

ПРАВОПОРЯДОК

 

Коломойський намагається заблокувати 

позов у Швейцарії через українські суди – 

НБУ 

Національний банк України звертає увагу: 

такий позов та зазначені позовні вимоги – це 

спроба Коломойського зупинити, а в 

подальшому й унеможливити розгляд 

ініційованих НБУ справ у Швейцарії 

 

У Харкові закрили "автошколу Зайцевої" 

Автошкола в Харкові, де отримувала водійські 

права Олена Зайцева, винуватиця ДТП, в якій 

загинули шестеро перехожих, припинила свою 

діяльність.

 

СУСПІЛЬСТВО

 

Вийшов тізер драми "Чорний ворон" за 

романом Шкляра 

З’явився перший тізер повнометражної 

історичної драми “Чорний ворон”, знятої за 

мотивами однойменного роману-бестселера 

Василя Шкляра, за підтримки Держкіно.
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У статтях для Вікіпедії розвінчали міф про 

"чорнобильських водолазів" 

Асоціація "Український ядерний форум" 

підготувала статті у "Вікіпедії" про 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які фігурують у 

міфі про "чорнобильських водолазів", Бориса 

Баранова, Валерія Беспалова та Олексія 

Ананенка.

 

Щодня через пасивне куріння помирає 

п'ятеро українців 

Україні, за розрахунковими даними, 

помирають понад 14 тисяч людей саме від 

впливу вторинного тютюну. Ця цифра більша, 

ніж кількість смертей з початку окупації 

України.

 

На Луганщині понад 9,5 тисячі дітей 

отримали статус постраждалих від війни 

До служб у справах дітей Луганської області 

звернулися за отриманням статусу 

постраждалих понад 17 тисяч осіб, з яких 9509 

отримали відповідний статус, документи ще 

понад 8 тисяч знаходяться в роботі.
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