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ТОП 

 

Перша зустріч у "нормандському форматі" 

запланована на липень — Зеленський 

езидент Володимир Зеленський анонсував, що 

у липні запланована перша “робоча зустріч” у 

"нормандському форматі".

 

Пентагон дає Україні $250 мільйонів на 

посилення ―оборонки‖ 

Оборонне відомство Сполучених Штатів 

офіційно підтвердило виділення $250 млн для 

України в контексті співробітництва у сфері 

безпеки й оборони.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723354-persa-zustric-u-normandskomu-formati-zaplanovana-na-lipen-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723354-persa-zustric-u-normandskomu-formati-zaplanovana-na-lipen-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723354-persa-zustric-u-normandskomu-formati-zaplanovana-na-lipen-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723475-pentagon-dae-ukraini-250-miljoniv-na-posilenna-oboronki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723475-pentagon-dae-ukraini-250-miljoniv-na-posilenna-oboronki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723475-pentagon-dae-ukraini-250-miljoniv-na-posilenna-oboronki.html


 

Зеленський сказав, із чого почав би розмову 

з Путіним 

Президент Володимир Зеленський розраховує 

на подальшу підтримку Німеччини щодо 

відновлення територіальної цілісності України, 

зокрема шляхом збереження санкцій.

 

 

Російський суд дав фігурантам першої 

"справи Хізб ут-Тахрір" від 12 до 17 років 

д у Ростові-на-Дону визнав винними 

фігурантів першої сімферопольської «справи 

Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в 

діяльності терористичної організації і засудив 

їх до відбування покарання в колонії суворого 

режиму.

  

 

Герус: Сьогодні-завтра всі борги перед 

шахтарями будуть повністю погашені 

Працівники державного підприємства 

“Львіввугілля” уже найближчим часом 

отримають виплату заборгованості по 

заробітній платі за лютий-квітень.

 

 

ЗМІ: російський монастир на Афоні можуть 

покарати за відмову прийняти делегацію 

ПЦУ 

Вселенський патріарх Варфоломій пригрозив 

покарати російський монастир святого 

Пантелеймона на Афоні у разі чергової 

відмови прийняти делегацію Православної 

церкви України (ПЦУ).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723020-zelenskij-skazav-iz-cogo-pocne-rozmovu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723020-zelenskij-skazav-iz-cogo-pocne-rozmovu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723020-zelenskij-skazav-iz-cogo-pocne-rozmovu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723265-rosijskij-sud-dav-figurantam-persoi-spravi-hizb-uttahrir-vid-12-do-17-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723265-rosijskij-sud-dav-figurantam-persoi-spravi-hizb-uttahrir-vid-12-do-17-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723265-rosijskij-sud-dav-figurantam-persoi-spravi-hizb-uttahrir-vid-12-do-17-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2723013-gerus-sogodnizavtra-vsi-borgi-pered-sahtarami-budut-povnistu-pogaseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2723013-gerus-sogodnizavtra-vsi-borgi-pered-sahtarami-budut-povnistu-pogaseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2723013-gerus-sogodnizavtra-vsi-borgi-pered-sahtarami-budut-povnistu-pogaseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723479-zmi-rosijskij-monastir-na-afoni-mozut-pokarati-za-vidmovu-prijnati-delegaciu-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723479-zmi-rosijskij-monastir-na-afoni-mozut-pokarati-za-vidmovu-prijnati-delegaciu-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723479-zmi-rosijskij-monastir-na-afoni-mozut-pokarati-za-vidmovu-prijnati-delegaciu-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2723479-zmi-rosijskij-monastir-na-afoni-mozut-pokarati-za-vidmovu-prijnati-delegaciu-pcu.html


 

Четверо моряків РФ ―погоріли‖ у 

соцмережах на захопленні Криму 

Волонтери міжнародної розвідувальної 

спільноти InformNapalm встановили дані ще 

чотирьох російських моряків з малого 

протичовнового корабля (МПК) “Поворіно”, 

які брали участь в операції захоплення Криму.

ВИБОРЧІ  ПЕРЕГОНИ 

 

Конституційний суд не може зупинити 

вибори - голова ЦВК 

Конституційний суд України не може 

зупинити своїм рішенням парламентські 

вибори, а може лише визначити 

конституційність указу Президента про 

розпуск Верховної Ради.

 

Конституційний суд не має доказів 

існування коаліції - представник 

Зеленського 

Наразі ані в АП, ані в КС немає офіційної 

інформації про наявність у складі фракцій 

партій "Блок Петра Порошенка" та "Народний 

фронт" більшості від конституційного складу 

Верховної Ради.

 

 

До списку "Слуги народу" увійшли 

"ефективні" люди та виборча команда - 

Разумков 

До списку кандидатів у народні депутати від 

партії "Слуга народу" відбирали людей, які 

брали участь в організації президентської 

кампанії Володимира Зеленського, а також 

"ефективних" людей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723128-cetvero-morakiv-rf-pogorili-u-socmerezah-na-zahoplenni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723128-cetvero-morakiv-rf-pogorili-u-socmerezah-na-zahoplenni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2723128-cetvero-morakiv-rf-pogorili-u-socmerezah-na-zahoplenni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723504-konstitucijnij-sud-ne-moze-zupiniti-vibori-golova-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723504-konstitucijnij-sud-ne-moze-zupiniti-vibori-golova-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723504-konstitucijnij-sud-ne-moze-zupiniti-vibori-golova-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723247-konstitucijnij-sud-ne-mae-dokaziv-isnuvanna-koalicii-predstavnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723247-konstitucijnij-sud-ne-mae-dokaziv-isnuvanna-koalicii-predstavnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723247-konstitucijnij-sud-ne-mae-dokaziv-isnuvanna-koalicii-predstavnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723247-konstitucijnij-sud-ne-mae-dokaziv-isnuvanna-koalicii-predstavnik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723542-do-spisku-slugi-narodu-uvijsli-efektivni-ludi-ta-viborca-komanda-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723542-do-spisku-slugi-narodu-uvijsli-efektivni-ludi-ta-viborca-komanda-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723542-do-spisku-slugi-narodu-uvijsli-efektivni-ludi-ta-viborca-komanda-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723542-do-spisku-slugi-narodu-uvijsli-efektivni-ludi-ta-viborca-komanda-razumkov.html


 

ЦВК просить мажоритарників повідомляти 

про проблеми із відкриттям рахунків 

Центральна виборча комісія закликала 

кандидатів у народні депутати, які 

балотуються в одномандатних виборчих 

округах, у разі виникнення питань із 

відкриттям рахунків виборчих фондів 

звертатися до Національного банку та 

повідомляти про такі випадки ЦВК.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Меркель запевнила Зеленського у 

збереженні санкцій проти Росії 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

Ангела Меркель запевнила його у незмінності 

позиції ФРН з підтримки територіальної 

цілісності й суверенітету України у питаннях 

Донбасу та Криму.

 

 

Зеленський закликає Європу допомогти з 

відбудовою Донбасу 

Україна розпочинає відбудову Донбасу і 

розраховує на допомогу Європи в цьому.

 

 

В Україні запустили чотирирічну програму 

ЄС з підтримки податкової та митної 

реформ 

Міністерство фінансів спільно з міжнародними 

партнерами запустило Програму 

Європейського Союзу з управління 

державними фінансами в Україні (EU4PFM).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723434-cvk-prosit-mazoritarnikiv-povidomlati-pro-problemi-iz-vidkrittam-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723434-cvk-prosit-mazoritarnikiv-povidomlati-pro-problemi-iz-vidkrittam-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2723434-cvk-prosit-mazoritarnikiv-povidomlati-pro-problemi-iz-vidkrittam-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723318-merkel-zapevnila-zelenskogo-u-zberezenni-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723318-merkel-zapevnila-zelenskogo-u-zberezenni-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723318-merkel-zapevnila-zelenskogo-u-zberezenni-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723211-zelenskij-zaklikae-evropu-dopomogti-z-vidbudovou-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723211-zelenskij-zaklikae-evropu-dopomogti-z-vidbudovou-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723211-zelenskij-zaklikae-evropu-dopomogti-z-vidbudovou-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723494-v-ukraini-zapustili-cotiriricnu-programu-es-z-pidtrimki-podatkovoi-ta-mitnoi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723494-v-ukraini-zapustili-cotiriricnu-programu-es-z-pidtrimki-podatkovoi-ta-mitnoi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723494-v-ukraini-zapustili-cotiriricnu-programu-es-z-pidtrimki-podatkovoi-ta-mitnoi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2723494-v-ukraini-zapustili-cotiriricnu-programu-es-z-pidtrimki-podatkovoi-ta-mitnoi-reform.html


 

«Українські дні» в Конгресі США: про що 

діаспора говорила із законодавцями 

«Українські дні» відбулися нещодавно у 

Конгресі США за участі представників 

української діаспори.

 

 

Новий керівник посольства США прибув в 

Україну 

Тимчасовий повірений у справах США Вільям 

Тейлор, який виконуватиме обов'язки посла, 

прибув до Києва.

 

 

Латвійська делегація проти повернення 

Росії у ПАРЄ 

Голова латвійської делегації в ПАРЄ, 

віцеспікер Сейму Інеса Либиня-Егнере 

заявила, що повернення Росії в ПАРЄ без 

виконання нею своїх зобов’язань матиме 

негативні наслідки для авторитету цієї 

міжнародної організації.

 

 

Естонія виступає за продовження санкцій 

проти РФ 

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу на 

засіданні Ради зовнішньополітичних відомств 

ЄС, що пройшло напередодні в Люксембурзі, 

виступив за продовження санкцій проти Росії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2723382-ukrainski-dni-v-kongresi-ssa-pro-so-ukrainska-diaspora-govorila-iz-zakonodavcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2723382-ukrainski-dni-v-kongresi-ssa-pro-so-ukrainska-diaspora-govorila-iz-zakonodavcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2723382-ukrainski-dni-v-kongresi-ssa-pro-so-ukrainska-diaspora-govorila-iz-zakonodavcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723043-do-kieva-pribuv-timcasovij-povirenij-u-spravah-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723043-do-kieva-pribuv-timcasovij-povirenij-u-spravah-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723043-do-kieva-pribuv-timcasovij-povirenij-u-spravah-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723564-latvijska-delegacia-proti-povernenna-rosii-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723564-latvijska-delegacia-proti-povernenna-rosii-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723564-latvijska-delegacia-proti-povernenna-rosii-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723205-estonia-vistupae-za-prodovzenna-sankcij-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723205-estonia-vistupae-za-prodovzenna-sankcij-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2723205-estonia-vistupae-za-prodovzenna-sankcij-proti-rf.html


 

Зеленський обіцяє розвивати відносини з 

МВФ, Євросоюзом та НАТО 

Президент Володимир Зеленський має намір 

поглиблювати співпрацю з міжнародними 

фінансовими та політичними структурами.

 

 

Україна і ОАЕ домовилися про спільні 

авіапроекти 

Україна і Об’єднанні Арабські Емірати 

домовилися про реалізацію низки спільних 

проектів в авіаційній сфері.

 

БЕЗПЕКА 

 

Росія зібрала поблизу біля українського к 

Російська Федерація порушує міжнародні 

домовленості в сфері безпеки, руйнує 

європейську систему контролю над 

озброєнням, порушуючи Віденський документ 

2011 року.

 

 

Масове отруєння на Львівщині: у лікарні 

вже 17 осіб 

У місті Кам’янка-Бузька Львівської області 

через масове отруєння у ресторані 

госпіталізовано 17 людей, з них чотири 

дитини.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723039-zelenskij-obicae-rozvivati-vidnosini-z-mvf-evrosouzom-ta-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723039-zelenskij-obicae-rozvivati-vidnosini-z-mvf-evrosouzom-ta-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723039-zelenskij-obicae-rozvivati-vidnosini-z-mvf-evrosouzom-ta-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2723473-ukraina-i-oae-domovilisa-pro-spilni-aviaproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2723473-ukraina-i-oae-domovilisa-pro-spilni-aviaproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2723473-ukraina-i-oae-domovilisa-pro-spilni-aviaproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723492-rosia-zibrala-poblizu-bila-ukrainskogo-kordonu-ponad-80-tisac-vijskovih-genstab.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2723492-rosia-zibrala-poblizu-bila-ukrainskogo-kordonu-ponad-80-tisac-vijskovih-genstab.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2722986-masove-otruenna-na-lvivsini-u-likarni-vze-17-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2722986-masove-otruenna-na-lvivsini-u-likarni-vze-17-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2722986-masove-otruenna-na-lvivsini-u-likarni-vze-17-osib.html


УКРАЇНА 

 

Партія Порошенка підтримує призначення 

Пристайка на посаду глави МЗ 

Партія Порошенка "Європейська Cолідарність" 

підтримує ініціативу призначення Вадима 

Пристайка на посаду міністра закордонних 

справ України.

 

 

Зеленський сказав, чим він схожий на 

Голобородька 

Президент України Володимир Зеленський 

відкинув закиди про зв’язки з олігархами. 

 

 

Парубій сказав, коли поставить на 

голосування звільнення Клімкіна й Луценка 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 

призначить позачергове засідання парламенту 

для розгляду кадрових питань, ініційованих 

Президентом та інших законопроектів у будь-

який час, якщо буде така ініціатива від глави 

держави або прохання 150 депутатів.

 

 

ZIK переходить на "концепцію, що 

зшиватиме країну" 

Телеканал ZIK після нещодавньої зміни 

власника готується до оновлення концепції 

каналу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723386-partia-porosenka-pidtrimue-priznacenna-pristajka-na-posadu-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723386-partia-porosenka-pidtrimue-priznacenna-pristajka-na-posadu-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723386-partia-porosenka-pidtrimue-priznacenna-pristajka-na-posadu-glavi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723061-zelenskij-skazav-cim-vin-shozij-na-goloborodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723061-zelenskij-skazav-cim-vin-shozij-na-goloborodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723061-zelenskij-skazav-cim-vin-shozij-na-goloborodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723292-parubij-skazav-koli-postavit-na-golosuvanna-zvilnenna-klimkina-j-lucenka.html
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Геращенко закликає Зеленського підписати 

євроінтеграційні закони 

Перший заступник голови Верховної Ради 

Ірина Геращенко просить президента 

Володимира Зеленського підписати 

євроінтеграційні закони, які ухвалив парламент 

минулого пленарного тижня.

 

 

Бухарєв вважає, що Зеленський мав п'ять 

причин призначити його головою СЗР 

Глава Служби зовнішньої розвідки Владислав 

Бухарєв назвав п'ять причин, що лежать в 

основі його призначення президентом України 

Володимиром Зеленським на посаду.

ЕКОНОМІКА 

 

Нацбанк: Восени питання співпраці з МВФ 

стане критично важливим 

Вже на початку осені питання співпраці з 

Міжнародним валютним фондом стане 

критично важливим.

 

 

Україна має виплатити €25,6 тисяч 

протестувальникам, яких побив "Беркут" у 

2010 році - ЄСПЛ 

ЄСПЛ постановив, що держава Україна 

порушила низку статей Європейської конвенції 

прав людини щодо чотирьох осіб, які у 2010 

році протестували проти будівництва дороги 

через парк Горького у Харкові.
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Нафтогаз завершив виплату кредиту на 

$500 мільйонів під гарантії держави 

НАК "Нафтогаз України" завершив виплати за 

кредитними угодами на 500 млн дол. США, що 

були отримані під гарантії Світового банку та 

під державні гарантії України для закупівлі 

газу.

 

 

Системні ризики у фінсекторі перебувають 

на історично мінімальному рівні - НБУ 

Системні ризики у фінансовому секторі 

України перебувають на історично 

мінімальному рівні.

 

 

На Вінниччині до 2021 року збудують 26 

об’єктів відновлюваної енергетики 

На Вінниччині до 2021 року збудують 26 

об’єктів відновлювальної енергетики 

загальною потужністю 125 МВт.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справа Гандзюк: суд проведе відеодопит 

Павловського з лікарні 

У Шевченківському районному суді м.Київ у 

справі про вбивство Катерини Гандзюк 

відбудеться допит Ігоря Павловського, який 

проведуть в режимі відеоконференції з лікарні, 

в якій лежить Павловський.
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Справа про держзраду: журналіста 

Муравицького залишили під домашнім 

арештом 

Суд продовжив на 60 діб цілодобовий 

домашній арешт підозрюваному в державній 

зраді журналісту Василю Муравицькому, 

відхиливши клопотання прокурора про зміну 

запобіжного заходу на тримання під вартою.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Головне завдання – зробити Солом’янський 

район територією щасливих людей - Ігор 

Довбань, голова Солом'янської РДА в Києві 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Інтерв’ю з главою Солом’янського району пройшло 
дещо незвично — кореспонденти Укрінформу прийшли 
за запрошенням і потрапили… прямо на робочу 
нараду. 

 

 

Ми завжди були українським родом, не 

ідентифікували себе з росіянами - Грегор 

Розумовський, нащадок Кирила 

Розумовського (ІНТЕРВ'Ю) 

Прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила 
Розумовського – Грегор Розумовський – зараз живе у 
Відні. Йому 54 роки, він історик за фахом і спеціаліст по 
Східній Європі (зокрема, Україні), працював 
журналістом, співробітником аналітичного центру у 
Відні, експертом в підрозділі Єврокомісії з питань 
розширення ЄС, володіє консалтинговою компанією.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Туристів відправлять на місця зйомок 

серіалу "Чорнобиль" 

У Києві до кінця червня представлять новий 

тур містом, що міститиме локації зйомок 

американського мінісеріалу "Чорнобиль" від 

НВО.
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Якими бувають літні харчові отруєння та як 

себе від них убезпечити 

Вислів «нечистих на руку карає літо» слід розуміти 

буквально. Свіжі полуниці, черешні, тонни 

морозива, літри лимонаду та холодної кави. 

 

 

Україна першою в Східній Європі перейшла 

на нові стандарти лікування ВІЛ - Супрун 

Україна першою серед країн Східної Європи та 

Центральної Азії перейшла на нові стандарти 

лікування ВІЛ-інфекції, що передбачає 

економічність та доступність терапії.

 

 

Люди помирають не від того, про що 

найчастіше пишуть ЗМІ – Супрун 

(ДОСЛІДЖЕННЯ) 

Дослідження американських науковців 

виявило, що медіа найчастіше пишуть про 

загибель людей у терактах, хоча 

найпоширенішою причиною смерті є серцево-

судинні захворювання.

 

 

У Києві презентують першу смартвулицю 

20 червня відбудеться презентація першої столичної 

смартвулиці Салютна. 
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Херсонська "міні-Голландія" запрошує на 

фотосесії до лілій 

На Херсонщині запрошують милуватися 

цвітінням лілій та на фотосесії на полях 

фермерського господарства "Шафран 

Любимівський".
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