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ТОП 

 

Зеленський у Брюсселі: Курс до НАТО 

залишається незмінним 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що стратегічний курс України на членство в 

Північноатлантичному альянсі залишається 

незмінним.

 

КСУ призначив розгляд справи про розпуск 

Ради на 11 червня 

Відкрита частина пленарного засідання 

Великої палати Конституційного Суду України 

щодо розгляду справи щодо відповідності 

Конституції указу «Про дострокове 

припинення повноважень ВР та призначення 

позачергових виборів» відбудеться 11 червня 

2019 року о 10 годині.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714633-zelenskij-u-brusseli-kurs-do-nato-zalisaetsa-nezminnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714633-zelenskij-u-brusseli-kurs-do-nato-zalisaetsa-nezminnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714633-zelenskij-u-brusseli-kurs-do-nato-zalisaetsa-nezminnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714587-ksu-priznaciv-rozglad-spravi-pro-rozpusk-radi-na-11-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714587-ksu-priznaciv-rozglad-spravi-pro-rozpusk-radi-na-11-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714587-ksu-priznaciv-rozglad-spravi-pro-rozpusk-radi-na-11-cervna.html


 

Законопроект про незаконне збагачення 

погодили з МВФ - Рябошапка 

Редакція статті президентського законопроекту 

про конфіскацію активів, набутих 

чиновниками незаконним шляхом, яка 

стосується кримінальної відповідальності за 

незаконне збагачення, погоджена з експертами 

МВФ.

 

Призначили нового главу Консультативної 

місії ЄС в Україні 

Комітет з політики та безпеки Ради ЄС 

призначив новим головою Консультативної 

місії ЄС з реформування сектору цивільної 

безпеки в Україні (КМЄС) Антті Хартікайнен.

УКРАЇНА 

 

ЦВК зареєструвала вже 32 кандидати у 

народні депутати 

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 

11 кандидатів у народні депутати в 

одномандатних виборчих округах на 

позачергових виборах до Верховної Ради.

 

ЄНП надала "Європейській солідарності" і 

"Самопомочі" статус спостерігача 

Європейська народна партія (ЄНП) надала 

українським партіям "Європейська 

справедливість" та "Самопоміч" статус 

спостерігача.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714409-zakonoproekt-pro-nezakonne-zbagacenna-pogodili-z-mvf-rabosapka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714409-zakonoproekt-pro-nezakonne-zbagacenna-pogodili-z-mvf-rabosapka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714409-zakonoproekt-pro-nezakonne-zbagacenna-pogodili-z-mvf-rabosapka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714468-priznacili-novogo-glavu-konsultativnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714468-priznacili-novogo-glavu-konsultativnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714468-priznacili-novogo-glavu-konsultativnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2714612-cvk-zareestruvala-vze-32-kandidati-u-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2714612-cvk-zareestruvala-vze-32-kandidati-u-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2714612-cvk-zareestruvala-vze-32-kandidati-u-narodni-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714422-enp-nadala-evropejskij-solidarnosti-status-sposterigaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714422-enp-nadala-evropejskij-solidarnosti-status-sposterigaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714422-enp-nadala-evropejskij-solidarnosti-status-sposterigaca.html


 

Уряд виділить цьогоріч майже 6 мільярдів 

на програми розвитку АПК — Гройсман 

Кабінет міністрів виділить 5,9 млрд грн на 

програми розвитку агропромислового 

комплексу у 2019 році.

 

Понад 200 вишів та наукових установ 

отримали доступ до Scopus та Web of Science 

Міністерство освіти та науки забезпечило 

підключення понад 200 вишів та наукових 

установ до баз даних Scopus та Web of Science 

за кошти бюджету.

 

Де найкраще навчають ―айтішників‖ в 

Україні 

Програмісти порекомендували університети, в 

які варто вступати для здобуття IT-

спеціальності. Перше місце розділили Києво-

Могилянська академія та Український 

католицький університет.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Столтенберг нагадав Зеленському про 

реформи, які наблизять Україну до НАТО 

НАТО вітає намір нового Президента 

Володимира Зеленського шукати спосіб для 

вирішення конфлікту на Донбасі мирним 

демократичним шляхом та висловлює намір 

продовжувати підтримку України на шляху 

реформ…

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714430-urad-vidilit-cogoric-majze-6-milardiv-na-programi-rozvitku-apk-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714430-urad-vidilit-cogoric-majze-6-milardiv-na-programi-rozvitku-apk-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714430-urad-vidilit-cogoric-majze-6-milardiv-na-programi-rozvitku-apk-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714428-ponad-200-visiv-ta-naukovih-ustanov-otrimali-dostup-do-scopus-ta-web-of-science.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714428-ponad-200-visiv-ta-naukovih-ustanov-otrimali-dostup-do-scopus-ta-web-of-science.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714428-ponad-200-visiv-ta-naukovih-ustanov-otrimali-dostup-do-scopus-ta-web-of-science.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714444-de-najkrase-navcaut-ajtisnikiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714444-de-najkrase-navcaut-ajtisnikiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714444-de-najkrase-navcaut-ajtisnikiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714724-stoltenberg-nagadav-zelenskomu-pro-reformi-aki-nablizat-ukrainu-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714724-stoltenberg-nagadav-zelenskomu-pro-reformi-aki-nablizat-ukrainu-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714724-stoltenberg-nagadav-zelenskomu-pro-reformi-aki-nablizat-ukrainu-do-nato.html


 

Клімкін: Повернути Росію в ПАРЄ - це як 

відпустити злочинця, який не покаявся 

Повернення Росії до Парламентської асамблеї 

Ради Європи без виконання нею ключових 

умов послабить Раду Європи і призведе до 

втрати цією інституцією важливого кредиту 

довіри.

 

Кучма і Сайдік обговорили теми 

завтрашнього засідання у Мінську 

Новопризначений представник України у 

Тристоронній контактній групі в Мінську 

Леонід Кучма зустрівся у Києві з 

представником ОБСЄ у ТКГ Мартіном 

Сайдіком.

 

Україна vs Росія: суд ООН продовжить 

слухання 6 червня 

6 та 7 червня міжнародний суд ООН заслухає 

додаткові аргументи та заперечення України і 

РФ у справі щодо порушення Росією 

Міжнародної конвенції про боротьбу з 

фінансуванням тероризму та Міжнародної 

конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації.

 

Реформа Укроборонпрому: Гройсман і 

радник США почали предметні переговори 

Україна зацікавлена у співпраці зі 

Сполученими Штатами Америки у питанні 

підвищення ефективності і прозорості 

вітчизняного військово-промислового 

комплексу.

 

РФ оскаржує виплату $44,4 мільйона 

компенсації за окупацію Криму 

Російська Федерація оскаржила у Верховному 

суді Швейцарії арбітражні рішення за 

позовами ряду українських нафтових 

компаній, якими РФ зобов'язали виплатити 

компенсацію за окупацію Криму, що призвела 

до втрати обладнання та родовищ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714635-klimkin-povernuti-rosiu-v-pare-ce-ak-vidpustiti-zlocinca-akij-ne-pokaavsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714635-klimkin-povernuti-rosiu-v-pare-ce-ak-vidpustiti-zlocinca-akij-ne-pokaavsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714635-klimkin-povernuti-rosiu-v-pare-ce-ak-vidpustiti-zlocinca-akij-ne-pokaavsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714614-kucma-i-sajdik-obgovorili-temi-zavtrasnogo-zasidanna-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714614-kucma-i-sajdik-obgovorili-temi-zavtrasnogo-zasidanna-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714614-kucma-i-sajdik-obgovorili-temi-zavtrasnogo-zasidanna-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714538-ukraina-vs-rosia-sud-oon-prodovzit-sluhanna-6-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714538-ukraina-vs-rosia-sud-oon-prodovzit-sluhanna-6-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714538-ukraina-vs-rosia-sud-oon-prodovzit-sluhanna-6-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714582-reforma-ukroboronpromu-grojsman-i-radnik-ssa-pocali-predmetni-peregovori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714582-reforma-ukroboronpromu-grojsman-i-radnik-ssa-pocali-predmetni-peregovori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714582-reforma-ukroboronpromu-grojsman-i-radnik-ssa-pocali-predmetni-peregovori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2714657-rf-oskarzue-viplatu-444-miljona-kompensacii-za-okupaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2714657-rf-oskarzue-viplatu-444-miljona-kompensacii-za-okupaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2714657-rf-oskarzue-viplatu-444-miljona-kompensacii-za-okupaciu-krimu.html


 

Британія підтримає українську армію у 

стримуванні російської агресії — Генштаб 

ЗСУ 

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф 

під час зустрічі з начальником Генштабу ЗМУ 

Русланом Хомчаком запевнила у подальшій 

співпраці двох країн в сфері реформування 

армії та пообіцяла підтримку Британії у 

стримуванні агресії РФ.

ЕКОНОМІКА 

 

Укргазвидобування звітує про видобуті 

цьогоріч 6,4 мільярда кубів газу 

АТ "Укргазвидобування" за січень-травень 

2019 року забезпечило видобуток 6,44 млрд 

кубометрів природного газу.

 

Відтермінування ринку електрики: комітет 

дав рекомендації Раді 

Комітет з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної 

безпеки рекомендував Верховній Раді 

визначитись щодо відтермінування 

запровадження ринку електроенергії шляхом 

голосування у сесійній залі.

 

Зубко розповів як працюватимуть Фон 

Діяльність Фонду енергоефективності не 

означатиме припинення програми «Теплі 

кредити», вони існуватимуть паралельно.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2714655-britania-pidtrimae-ukrainsku-armiu-u-strimuvanni-rosijskoi-agresii-genstab-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2714655-britania-pidtrimae-ukrainsku-armiu-u-strimuvanni-rosijskoi-agresii-genstab-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2714655-britania-pidtrimae-ukrainsku-armiu-u-strimuvanni-rosijskoi-agresii-genstab-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2714655-britania-pidtrimae-ukrainsku-armiu-u-strimuvanni-rosijskoi-agresii-genstab-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714638-ukrgazvidobuvanna-zvitue-pro-vidobuti-cogoric-64-milarda-kubiv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714638-ukrgazvidobuvanna-zvitue-pro-vidobuti-cogoric-64-milarda-kubiv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714638-ukrgazvidobuvanna-zvitue-pro-vidobuti-cogoric-64-milarda-kubiv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714575-vidterminuvanna-rinku-elektriki-komitet-dav-rekomendacii-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714575-vidterminuvanna-rinku-elektriki-komitet-dav-rekomendacii-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714575-vidterminuvanna-rinku-elektriki-komitet-dav-rekomendacii-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714573-zubko-rozpoviv-ak-pracuvatimut-fond-energoefektivnosti-ta-tepli-krediti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714573-zubko-rozpoviv-ak-pracuvatimut-fond-energoefektivnosti-ta-tepli-krediti.html


 

Торік Україна експортувала аграрної 

продукції на $18,6 мільярда - Кубів 

Україна виробляє аграрної продукції на 850 

мільярдів гривень та експортувала на 18,6 

мільярда доларів тільки за 2018 рік.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Балух виглядає бадьоро і здаватися не 

збирається - російський єпископ 

Засудженого "судом" в анексованому Криму 

українського активіста Володимира Балуха, 

якого після кількох місяців перебування в 

штрафному ізоляторі колонії Тверської області 

перевели до тюремної лікарні Торжка, 

помістили в палату.

 

Захист добиватиметься, щоб Сущенка 

залишили у "безпечному місці" колонії 

На початку серпня закінчується третій 

тримісячний термін перебування незаконно 

засудженого в Росії українського журналіста 

Романа Сущенка в безпечному місці в колонії, 

тому зараз робляться зусилля для продовження 

такого терміну.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Переяславська трагедія – страшний 

―екзамен‖ для правоохоронної системи 

“Усвідомлюю вину. Міру. Ступінь. Глибину”, 

або Дещо про відповідальність за смерть 

маленького Кирила Тлявова

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714433-torik-ukraina-eksportuvala-agrarnoi-produkcii-na-186-milarda-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714433-torik-ukraina-eksportuvala-agrarnoi-produkcii-na-186-milarda-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2714433-torik-ukraina-eksportuvala-agrarnoi-produkcii-na-186-milarda-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2714535-baluh-vigladae-badoro-i-zdavatisa-ne-zbiraetsa-rosijskij-episkop.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2714535-baluh-vigladae-badoro-i-zdavatisa-ne-zbiraetsa-rosijskij-episkop.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2714535-baluh-vigladae-badoro-i-zdavatisa-ne-zbiraetsa-rosijskij-episkop.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2714677-zahist-dobivatimetsa-sob-susenka-zalisili-u-bezpecnomu-misci-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2714677-zahist-dobivatimetsa-sob-susenka-zalisili-u-bezpecnomu-misci-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2714677-zahist-dobivatimetsa-sob-susenka-zalisili-u-bezpecnomu-misci-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714679-pereaslavska-tragedia-strasnij-ekzamen-dla-pravoohoronnoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714679-pereaslavska-tragedia-strasnij-ekzamen-dla-pravoohoronnoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714679-pereaslavska-tragedia-strasnij-ekzamen-dla-pravoohoronnoi-sistemi.html


 

Молодість-48: Змінне і незмінне 

Призери фестивалю – фільми, в яких турбота 

про близьких і любов між рідними 

залишаються головними цінностями

 

Друге побачення Сущенка з рідними: що 

змінилося? 

Як пройшло триденне побачення українського 

політв’язня Романа Сущенка з рідними

СУСПІЛЬСТВО 

 

Батьки 444 тяжкохворих дітей просять 

Президента виділити кошти на лікування 

До Президента України Володимира 

Зеленського із відкритим листом звернулися 

батьки дітей, які страждають на м’язову 

дистрофію Дюшена (МДД) - рідкісне 

генетичне захворювання.

 

Жданов через МЗС просить Раду Європи не 

припиняти фінансування молодіжних 

програм 

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов 

звернувся до МЗС України з проханням 

донести до РЄ позицію української сторони 

щодо неприпустимості припинення 

фінансування молодіжних програм. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2714458-molodist48-zminne-i-nezminne.html
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У Києві відкрилась ХХХІ Міжнародна 

агропромислова виставка «Агро-2019» 

Сьогодні, 4 червня, відбулося офіційне 

відкриття ХХХІ Міжнародної агропромислової 

виставки «Агро-2019».
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