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ТОП 

 

Зеленський вніс до Ради законопроект про 

незаконне збагачення 

Президент Володимир Зеленський вніс до ВР 

законопроект про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо конфіскації 

незаконних активів осіб…

 

Новий український правопис: стислий 

огляд основних змін 

Міністерство освіти та науки оприлюднило 

стислий огляд основних змін у новій редакції 

"Українського правопису".

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713859-zelenskij-vnis-do-radi-zakonoproekt-pro-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713859-zelenskij-vnis-do-radi-zakonoproekt-pro-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713859-zelenskij-vnis-do-radi-zakonoproekt-pro-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713818-novij-ukrainskij-pravopis-stislij-oglad-osnovnih-zmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713818-novij-ukrainskij-pravopis-stislij-oglad-osnovnih-zmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713818-novij-ukrainskij-pravopis-stislij-oglad-osnovnih-zmin.html


 

Україна вперше отримала свого менеджера 

у Facebook 

Катерина Крук офіційно оголосила, що 

міжнародна корпорація Facebook обрала її на 

посаду менеджера з публічної політики по 

Україні.

 

Політв’язень Сущенко розповів про своє 

здоров'я і побут 

Латвійська активістка з Даугавпілса Анна 

Анніня отримала лист від незаконно 

засудженого в РФ українського журналіста 

Романа Сущенка, в якому той розповів про 

своє здоров'я, проведення часу і листування з 

адресатами з різних країн.

УКРАЇНА 

 

Зеленський дасть велику прес-конференцію 

на 100 днів президентства 

Володимир Зеленський планує дати велику 

прес-конференцію на 100 днів свого 

президентства, коли вже буде про що 

звітувати.

 

У Міносвіти розповіли, як зміниться 

зарплата вчителів 

В оплаті праці молодих і досвідчених вчителів 

потрібно відходити від єдиної тарифної сітки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2713904-ukraina-vperse-otrimala-svogo-menedzera-u-facebook.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2713904-ukraina-vperse-otrimala-svogo-menedzera-u-facebook.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2713904-ukraina-vperse-otrimala-svogo-menedzera-u-facebook.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2713924-politvazen-susenko-rozpoviv-pro-svoe-zdorova-i-pobut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2713924-politvazen-susenko-rozpoviv-pro-svoe-zdorova-i-pobut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2713924-politvazen-susenko-rozpoviv-pro-svoe-zdorova-i-pobut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713774-zelenskij-dast-veliku-preskonferenciu-na-100-dniv-prezidentstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713774-zelenskij-dast-veliku-preskonferenciu-na-100-dniv-prezidentstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713774-zelenskij-dast-veliku-preskonferenciu-na-100-dniv-prezidentstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713871-u-minosviti-rozpovili-ak-zminitsa-zarplata-vciteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713871-u-minosviti-rozpovili-ak-zminitsa-zarplata-vciteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713871-u-minosviti-rozpovili-ak-zminitsa-zarplata-vciteliv.html


 

ЦВК затвердила кошторис на 

парламентські вибори 

Центральна виборча комісія затвердила 

розподіл коштів Державного бюджету України 

на підготовку та проведення позачергових 

виборів народних депутатів України 21 липня 

на загальну суму понад 1,9 млрд гривень.

 

Зеленський призначив Веніславського своїм 

представником у КСУ 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Федора Веніславського представником 

Президента у Конституційному суді України.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна проти Росії: Зеркаль розповіла, як 

РФ затягує процес у Гаазі 

За два роки позиція російської сторони в 

Міжнародному суді ООН у справі "Україна 

проти Росії" не змінилася, тож нічого нового 

під час сьогоднішніх слухань українські 

представники не почули.

 

Єлісєєв окреслив можливі питання до 

Зеленського на "оглядинах" у Брюсселі 

Візит Президента Володимира Зеленського до 

Брюсселя має спонукати його чітко окреслити 

свою зовнішньополітичну стратегію і свої 

пріоритети щодо відносин як з ЄС, так і з 

НАТО.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2713854-cvk-zatverdila-kostoris-na-parlamentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2713854-cvk-zatverdila-kostoris-na-parlamentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2713854-cvk-zatverdila-kostoris-na-parlamentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713632-zelenskij-priznaciv-venislavskogo-svoim-predstavnikom-u-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713632-zelenskij-priznaciv-venislavskogo-svoim-predstavnikom-u-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713632-zelenskij-priznaciv-venislavskogo-svoim-predstavnikom-u-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713644-ukraina-proti-rosii-zerkal-rozpovila-ak-rf-zatague-proces-u-gaazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713644-ukraina-proti-rosii-zerkal-rozpovila-ak-rf-zatague-proces-u-gaazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713644-ukraina-proti-rosii-zerkal-rozpovila-ak-rf-zatague-proces-u-gaazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713850-eliseev-okresliv-mozlivi-pitanna-do-zelenskogo-na-ogladinah-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713850-eliseev-okresliv-mozlivi-pitanna-do-zelenskogo-na-ogladinah-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713850-eliseev-okresliv-mozlivi-pitanna-do-zelenskogo-na-ogladinah-u-brusseli.html


 

Україна обговорила з США закупівлю 

військової техніки 

Представники оборонних відомств України та 

США обговорили питання реформування ЗСУ 

та підвищення прозорості у забезпеченні армії 

озброєнням та військовою технікою.

 

Українська діаспора в Австралії сприяє 

зростанню популярності України на 

континенті – Посол 

Українська діаспора в Австралії сприяє 

зростанню популярності України на «зеленому 

континенті».

ЕКОНОМІКА 

 

Поставки сільгосппродукції у порти 

контролюються на міжвідомчому рівні - 

Мінагро 

Забезпечення стабільного та безперебійного 

транспортування сільськогосподарської 

продукції у порти контролюється на 

міжвідомчому рівні.

 

Міжнародна виставка ―Агро-2019‖ почне 

свою роботу 4 червня у Києві 

XXXI Міжнародна агропромислова виставка 

“Агро-2019” офіційно розпочне свою роботу 4 

червня на території Національного комплексу 

“Експоцентр України”. Участь у заходах 

візьмуть близько 1300 компаній із 15 країн 

світу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2713691-ukraina-obgovorila-z-ssa-zakupivlu-vijskovoi-tehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2713691-ukraina-obgovorila-z-ssa-zakupivlu-vijskovoi-tehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2713691-ukraina-obgovorila-z-ssa-zakupivlu-vijskovoi-tehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2713797-ukrainska-diaspora-v-avstralii-spriae-zrostannu-popularnosti-ukraini-na-kontinenti-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2713797-ukrainska-diaspora-v-avstralii-spriae-zrostannu-popularnosti-ukraini-na-kontinenti-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2713797-ukrainska-diaspora-v-avstralii-spriae-zrostannu-popularnosti-ukraini-na-kontinenti-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2713797-ukrainska-diaspora-v-avstralii-spriae-zrostannu-popularnosti-ukraini-na-kontinenti-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713822-postavki-silgospprodukcii-u-porti-kontroluutsa-na-mizvidomcomu-rivni-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713822-postavki-silgospprodukcii-u-porti-kontroluutsa-na-mizvidomcomu-rivni-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713822-postavki-silgospprodukcii-u-porti-kontroluutsa-na-mizvidomcomu-rivni-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713822-postavki-silgospprodukcii-u-porti-kontroluutsa-na-mizvidomcomu-rivni-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713744-miznarodna-vistavka-agro2019-pocne-svou-robotu-4-cervna-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713744-miznarodna-vistavka-agro2019-pocne-svou-robotu-4-cervna-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713744-miznarodna-vistavka-agro2019-pocne-svou-robotu-4-cervna-u-kievi.html


 

Маркарова представила нового керівника 

Державної податкової служби 

Колективу Державної фіскальної служби 

(ДФС) представили нового очільника 

Державної податкової служби (ДПС) України 

Сергія Верланова.

 

Мінекономіки обрало нового директора 

заводу "Електроважмаш" 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України за результатами конкурсу обрало 

новим директором заводу ДП "Завод 

"Електроважмаш" Дмитра Костюка, який 

раніше виконував обов'язки керівника 

підприємства.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Помер хлопчик, поранений поліцейськими 

на Київщині 

Хлопчик, у пораненні якого на Київщині 

підозрюють правоохоронців, помер у лікарні.

 

Під час сутичок біля Одеського 

медуніверситету постраждали 28 осіб 

Унаслідок сутичок у понеділок біля Одеського 

національного медичного університету 

постраждали 28 людей.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713701-markarova-predstavila-novogo-kerivnika-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713701-markarova-predstavila-novogo-kerivnika-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713701-markarova-predstavila-novogo-kerivnika-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713719-minekonomiki-obralo-novogo-direktora-zavodu-elektrovazmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713719-minekonomiki-obralo-novogo-direktora-zavodu-elektrovazmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2713719-minekonomiki-obralo-novogo-direktora-zavodu-elektrovazmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2713886-pomer-hlopcik-poranenij-policejskimi-na-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2713886-pomer-hlopcik-poranenij-policejskimi-na-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2713886-pomer-hlopcik-poranenij-policejskimi-na-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2713878-pid-cas-suticok-bila-odeskogo-meduniversitetu-postrazdali-28-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2713878-pid-cas-suticok-bila-odeskogo-meduniversitetu-postrazdali-28-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2713878-pid-cas-suticok-bila-odeskogo-meduniversitetu-postrazdali-28-osib.html


 

Новому директору заводу ім. Малишева і 

його сім'ї погрожують 

Новопризначеному гендиректору "Заводу ім. 

Малишева" Олександру Чурсіну та його родині 

погрожують розправою, якщо він не 

відмовиться від посади.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Призначення дня: знову Кучма і мало кому 

відома Мендель 

Екс-президенту вже й 80 років не перешкода, а 

до нового президентського прес-секретаря – є 

запитання через деякі статті

 

Україна підхопила європейську тенденцію 

розвитку цифрового радіо – експерт 

Європейська тенденція з розвитку цифрового 

радіомовлення в стандарті DAB+ не оминула й 

Україну.

 

Олександр Гвоздик, чемпіон світу WBC 

Намагався не злити Усика під час спарингів 

(Інтерв’ю)

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713783-novomu-direktoru-zavodu-im-maliseva-i-jogo-simi-pogrozuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713783-novomu-direktoru-zavodu-im-maliseva-i-jogo-simi-pogrozuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713783-novomu-direktoru-zavodu-im-maliseva-i-jogo-simi-pogrozuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713906-priznacenna-dna-znovu-kucma-i-malo-komu-vidoma-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713906-priznacenna-dna-znovu-kucma-i-malo-komu-vidoma-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2713906-priznacenna-dna-znovu-kucma-i-malo-komu-vidoma-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2713888-ukraina-pidhopila-evropejsku-tendenciu-rozvitku-cifrovogo-radio-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2713888-ukraina-pidhopila-evropejsku-tendenciu-rozvitku-cifrovogo-radio-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2713888-ukraina-pidhopila-evropejsku-tendenciu-rozvitku-cifrovogo-radio-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2713741-oleksandr-gvozdik-cempion-svitu-wbc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2713741-oleksandr-gvozdik-cempion-svitu-wbc.html


 

Президент доручив за тиждень визначити 

пріоритети у питанні захисту прав дитини 

— Кулеба 

Президент Володимир Зеленський доручив 

протягом тижня підготувати пропозиції щодо 

пріоритетів його діяльності у питанні захисту 

прав дитини.

 

"Бранці Кремля" є одним із найважливіших 

проектів МІП - Біденко 

Одним із найважливіших проектів 

Міністерства інформаційної політики України 

є освітній проект "Бранці Кремля", який 

спрямований на національно-патріотичне 

виховання молоді.

 

Зарецька закликає допомагати звільненим з 

полону у працевлаштуванні 

Пропозиція роботи звільненим полоненим 

сприяє відновленню в людини самостійності та 

незалежності краще, ніж будь-яка допомога від 

держави.

 

Україна виграла чемпіонат Європи серед 

учасників бойових дій 

У фіналі наші футболісти обіграли Данію.

 

Климець стала бронзовою призеркою 

міжнародного турніру з метань у Німеччині 

Українська спортсменка Ірина Климець стала 

призером міжнародного турніру з метань у 

Німеччині.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713648-prezident-doruciv-za-tizden-viznaciti-prioriteti-u-pitanni-zahistu-prav-ditini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713648-prezident-doruciv-za-tizden-viznaciti-prioriteti-u-pitanni-zahistu-prav-ditini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713648-prezident-doruciv-za-tizden-viznaciti-prioriteti-u-pitanni-zahistu-prav-ditini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713648-prezident-doruciv-za-tizden-viznaciti-prioriteti-u-pitanni-zahistu-prav-ditini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713820-branci-kremla-e-odnim-iz-najvazlivisih-proektiv-mip-bidenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713820-branci-kremla-e-odnim-iz-najvazlivisih-proektiv-mip-bidenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713820-branci-kremla-e-odnim-iz-najvazlivisih-proektiv-mip-bidenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713832-zarecka-zaklikae-dopomagati-zvilnenim-z-polonu-u-pracevlastuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713832-zarecka-zaklikae-dopomagati-zvilnenim-z-polonu-u-pracevlastuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2713832-zarecka-zaklikae-dopomagati-zvilnenim-z-polonu-u-pracevlastuvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2713806-ukraina-vigrala-persij-v-istorii-cempionat-evropi-sered-ucasnikiv-bojovih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2713806-ukraina-vigrala-persij-v-istorii-cempionat-evropi-sered-ucasnikiv-bojovih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2713806-ukraina-vigrala-persij-v-istorii-cempionat-evropi-sered-ucasnikiv-bojovih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2713709-klimec-stala-bronzovou-prizerkou-miznarodnogo-turniru-z-metan-u-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2713709-klimec-stala-bronzovou-prizerkou-miznarodnogo-turniru-z-metan-u-nimeccini.html
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Нашестя метеликів – розплата за людську 

ненажерливість 

Над Україною знову летять хмари чорно-рудих 

метеликів – сонцевиків будякових. 

Винищивши будяки, розоравши чорноземи під 

монокультури люди самі створили це “чудо”

 

Гроза, град і шквальний вітер: де негода 

"розгуляється" найбільше 

В Україні у вівторок пройдуть короткочасні 

дощі та грози, у центральних та південних 

областях подекуди град та шквали, 

температура вночі 13-18°; вдень 24-29°.
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