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ТОП 

 

Рада ЄС ухвалила виділення Україні €1,2 

мільярда на подолання корона кризи 

Рада ЄС ухвалила пропозиції Єврокомісії про 

виділення 10 країнам-сусідам та країнам-

кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги 

у 3 мільярди євро для подолання кризи, 

спричиненою COVID-19. 1,2 мільярда євро 

призначені для допомоги Україні.

 

 

Новий посол США в Україні: генерал з 

нестандартними рішеннями 

Чому Трамп обрав Дейтона і що означатиме 

його призначення для України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019566-rada-es-uhvalila-vidilenna-ukraini-12-milarda-na-podolanna-koronakrizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019566-rada-es-uhvalila-vidilenna-ukraini-12-milarda-na-podolanna-koronakrizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3019272-novij-posol-ssa-v-ukraini-general-z-nestandartnimi-risennami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3019272-novij-posol-ssa-v-ukraini-general-z-nestandartnimi-risennami.html


 

МОЗ дозволило клінічні дослідження 

українського препарату для лікування 

COVID-19 

Міністерство охорони здоров'я дозволило 

проведення клінічного випробування 

українського лікарського засобу, призначеного 

для лікування коронавірусної хвороби 

(COVID-19).

 

 

Пулітцерівську премію дали журналістам 

NYT за матеріали про Україну і режим 

Путіна 

Співробітники американської газети The New 

York Times стали лауреатами Пулітцерівської 

премії 2020 року за 8 матеріалів про режим 

президента РФ Володимира Путіна, серед яких 

є про вбивство українського військового Івана 

Мамчура на замовлення ФСБ. 

 

Карантин, швидше за все, продовжать після 

22 травня - Шмигаль 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, 

що після 22 травня карантин в Україні 

продовжать, але плануються подальші його 

послаблення.

 

У Києві запрацювали три ринки – Кличко 

У Києві на сьогодні відкрилися три ринки - 

"Деміївський", "Маяк" та "Базар на Лісовій".

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019633-moz-dozvolilo-klinicni-doslidzenna-ukrainskogo-preparatu-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019633-moz-dozvolilo-klinicni-doslidzenna-ukrainskogo-preparatu-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019633-moz-dozvolilo-klinicni-doslidzenna-ukrainskogo-preparatu-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019633-moz-dozvolilo-klinicni-doslidzenna-ukrainskogo-preparatu-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019031-pulitcerivsku-premiu-dali-zurnalistam-nyt-za-materiali-pro-ukrainu-i-rezim-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019031-pulitcerivsku-premiu-dali-zurnalistam-nyt-za-materiali-pro-ukrainu-i-rezim-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019031-pulitcerivsku-premiu-dali-zurnalistam-nyt-za-materiali-pro-ukrainu-i-rezim-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019031-pulitcerivsku-premiu-dali-zurnalistam-nyt-za-materiali-pro-ukrainu-i-rezim-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019077-karantin-svidse-za-vse-prodovzat-pisla-22-travna-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019077-karantin-svidse-za-vse-prodovzat-pisla-22-travna-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019181-u-kievi-zapracuvali-tri-rinki-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019181-u-kievi-zapracuvali-tri-rinki-klicko.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія постійно намагатиметься 

дестабілізувати польсько-українські 

взаємини – експерт 

Росія постійно намагатиметься дестабілізувати 

польсько-українські взаємини, і для цього вона 

може перенести акцент з історичного на 

економічний аспект відносин між Україною та 

Польщею.

 

 

ЄС дає ще €3 мільйони на охорону здоров'я 

в Україні, Польщі та Білорусі 

Європейський Союз виділяє додатково три 

мільйони євро на охорону здоров'я в 

прикордонних громадах України, Польщі та 

Білорусі.

 

 

Індія передала Україні 30 тисяч таблеток 

противірусного препарату - МЗС 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

офіційно отримав від посла Індії Партха 

Сатпатхі партію препарату з 

гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав 

Україні в якості гуманітарної допомоги для 

боротьби з пандемією коронавірусу. 

 

Більшість українців – проти вояжів 

політиків на заходи до Дня перемоги в 

Москві  

Понад 60% громадян України не підтримують 

ідею участі українських політиків у заходах до 

Дня перемоги в Москві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019524-rosia-postijno-namagatimetsa-destabilizuvati-polskoukrainski-vzaemini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019524-rosia-postijno-namagatimetsa-destabilizuvati-polskoukrainski-vzaemini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019524-rosia-postijno-namagatimetsa-destabilizuvati-polskoukrainski-vzaemini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019524-rosia-postijno-namagatimetsa-destabilizuvati-polskoukrainski-vzaemini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019485-es-dae-se-3-miljoni-na-ohoronu-zdorova-v-ukraini-polsi-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019485-es-dae-se-3-miljoni-na-ohoronu-zdorova-v-ukraini-polsi-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019325-india-peredala-ukraini-30-tisac-tabletok-protivirusnogo-preparatu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019325-india-peredala-ukraini-30-tisac-tabletok-protivirusnogo-preparatu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019254-bilsist-ukrainciv-proti-voaziv-politikiv-na-zahodi-do-dna-peremogi-v-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019254-bilsist-ukrainciv-proti-voaziv-politikiv-na-zahodi-do-dna-peremogi-v-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019254-bilsist-ukrainciv-proti-voaziv-politikiv-na-zahodi-do-dna-peremogi-v-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019254-bilsist-ukrainciv-proti-voaziv-politikiv-na-zahodi-do-dna-peremogi-v-moskvi.html


 

МАУ здійснить чартерні рейси із 

заробітчанами до чотирьох країн 

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" 

отримала замовлення на здійснення чартерних 

перевезень громадян нашої країни до 

Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, 

Швеції та Польщі.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Як Київ виходитиме з карантину: перший 

етап. Інфографіка 

столиці дозволять кав’ярням продавати каву на 

виніс. Підприємці зможуть працювати вже 

наступного тижня. 

 

Коронавірус “оминув” один із районів 

Закарпаття - феномен зацікавив МОЗ 

Сьогодні в Міжгірський район виїхала 

мобільна група епідеміологів, які 

досліджуватимуть ситуацію в гірському районі 

Закарпаття, де досі немає жодного хворого на 

Covid-19. 

 

 

У ще одному київському гуртожитку 

виявили корона вірус 

У Києві в гуртожитку на вулиці Борщагівській 

виявили хворого на коронавірус. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019467-mau-zdijsnit-carterni-rejsi-iz-zarobitcanami-do-cotiroh-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019467-mau-zdijsnit-carterni-rejsi-iz-zarobitcanami-do-cotiroh-krain.html
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_mi_vzhe_mozhemo_dozvoliti_prodavati_kavu_na_vinis/
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_mi_vzhe_mozhemo_dozvoliti_prodavati_kavu_na_vinis/
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_mi_vzhe_mozhemo_dozvoliti_prodavati_kavu_na_vinis/
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3019382-koronavirus-ominuv-odin-iz-rajoniv-zakarpatta-fenomen-zacikaviv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3019382-koronavirus-ominuv-odin-iz-rajoniv-zakarpatta-fenomen-zacikaviv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019194-u-se-odnomu-kiivskomu-gurtozitku-viavili-infikovanogo-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019194-u-se-odnomu-kiivskomu-gurtozitku-viavili-infikovanogo-koronavirusom.html


 

Український проєкт – один із переможців 

міжнародного хакатону протидії COVID-19 

В організованому Єврокомісією міжнародному 

хакатоні EUvsVirus із протидії коронавірусу 

перемогла команда з учасниками зі Швейцарії, 

України, США та Індії. 

 

 

До України прибули евакуаційні рейси з 

Німеччини, Італії та Казахстану 

Минулої доби прикордонники перевірили та 

здійснили пропуск понад пів тисячі пасажирів, 

котрі прибули в аеропорт «Бориспіль» трьома 

евакуаційними рейсами.

 

 

Телефон, мишка і не тільки: 8 

найбрудніших предметів, яких люди 

торкаються щодня 

5 травня відзначається Всесвітній день гігієни 

рук. Гігієна рук дозволяє знизити рівень 

поширення інфекційних захворювань, нагадали 

в Центрі громадського здоров’я.

 

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський затвердив склад української 

делегації в ТКГ 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

склад делегації України для участі в 

Тристоронній контактній групі з мирного 

врегулювання ситуації у Донецькій та 

Луганській областях.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019365-ukrainskij-proekt-odin-iz-peremozciv-miznarodnogo-hakatonu-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019365-ukrainskij-proekt-odin-iz-peremozciv-miznarodnogo-hakatonu-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019189-do-ukraini-pribuli-evakuacijni-rejsi-z-nimeccini-italii-ta-kazahstanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019189-do-ukraini-pribuli-evakuacijni-rejsi-z-nimeccini-italii-ta-kazahstanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019425-telefon-miska-i-ne-tilki-8-najbrudnisih-predmetiv-akih-ludi-torkautsa-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019425-telefon-miska-i-ne-tilki-8-najbrudnisih-predmetiv-akih-ludi-torkautsa-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019425-telefon-miska-i-ne-tilki-8-najbrudnisih-predmetiv-akih-ludi-torkautsa-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019425-telefon-miska-i-ne-tilki-8-najbrudnisih-predmetiv-akih-ludi-torkautsa-sodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019367-zelenskij-zatverdiv-sklad-ukrainskoi-delegacii-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019367-zelenskij-zatverdiv-sklad-ukrainskoi-delegacii-v-tkg.html


 

 

Разумков скликає позачергову Раду 7 

травня 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав розпорядження про скликання 

позачергового пленарного засідання 

парламенту 7 травня о 14:00.

 

Рахманін вважає, що зміна складу делегації 

в ТКГ фактично легалізує переговори з 

«Л/ДНР» 

Голова фракції "Голос"Сергій Рахманін 

вважає, що зміни у складі делегації України 

для участі в Тристоронній контактній групі - 

поганий варіант для пришвидшення процесу 

врегулювання ситуації на Донбасі.

 

 

На "Чонгарі" побудують хаб - підписали 

меморандум 

На Херсонщині на адмінмежі з ТОТ АР Крим 

підписали меморандум про будівництво хабу 

на КПВВ «Чонгар».

 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Пшениця може стати другою нафтою на 

найближчі роки – експерт FAO 

У світі постійно зростає попит на пшеницю, 

тому вона стає справжнім стратегічним 

продуктом на найближчі роки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019438-razumkov-sklikae-pozacergovu-radu-7-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019438-razumkov-sklikae-pozacergovu-radu-7-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019583-rahmanin-vvazae-so-zmina-skladu-delegacii-v-tkg-fakticno-legalizue-peregovori-z-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019583-rahmanin-vvazae-so-zmina-skladu-delegacii-v-tkg-fakticno-legalizue-peregovori-z-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019583-rahmanin-vvazae-so-zmina-skladu-delegacii-v-tkg-fakticno-legalizue-peregovori-z-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019583-rahmanin-vvazae-so-zmina-skladu-delegacii-v-tkg-fakticno-legalizue-peregovori-z-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-pidpisali-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-pidpisali-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019508-psenica-moze-stati-drugou-naftou-na-najblizci-roki-ekspert-fao.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019508-psenica-moze-stati-drugou-naftou-na-najblizci-roki-ekspert-fao.html


 

 

Обов’язкові платежі допоможе здійснювати 

програма «Нові гроші» 

Програма «Нові гроші» передбачає 

кредитування мікро- і малих підприємств для 

виплати заробітної плати, сплати комунальних 

послуг, оренди, податкових та інших 

обов’язкових платежів.

 

 

“Перемир’я” на овочевому фронті. Як 

уникнути нових “жертв” 

Чи є шанси зберегти врожай тепличних овочів 

і врятувати фермерів від банкрутства, а 

споживачів – від нестачі вітамінної продукції?

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова просить командувача ООС 

пропустити через лінію розмежування понад 

200 осіб  

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова передала командувачу ООС 

список із понад 200 осіб, які мають потребу у 

перетині лінії розмежування.

 

 

Трьох кримських татар етапували до 

ростовського СІЗО 

Трьох кримських татар, фігурантів білогірської 

групи «справи Хізб ут-Тахрір», етапували в 

СІЗО Ростова-на-Дону.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019357-obovazkovi-platezi-dopomoze-zdijsnuvati-programa-novi-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019357-obovazkovi-platezi-dopomoze-zdijsnuvati-programa-novi-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019302-peremira-na-ovocevomu-fronti-ak-uniknuti-novih-zertv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019302-peremira-na-ovocevomu-fronti-ak-uniknuti-novih-zertv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3019387-denisova-prosit-komanduvaca-oos-propustiti-cerez-liniu-rozmezuvanna-ponad-200-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3019387-denisova-prosit-komanduvaca-oos-propustiti-cerez-liniu-rozmezuvanna-ponad-200-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3019387-denisova-prosit-komanduvaca-oos-propustiti-cerez-liniu-rozmezuvanna-ponad-200-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3019387-denisova-prosit-komanduvaca-oos-propustiti-cerez-liniu-rozmezuvanna-ponad-200-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019539-troh-krimskih-tatar-etapuvali-do-rostovskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019539-troh-krimskih-tatar-etapuvali-do-rostovskogo-sizo.html


 

Українські активісти у ФРН відправили 

листівки рідним полонених та зниклих 

безвісти бійців 

Матері українських військовослужбовців, які 

перебувають у полоні «ЛДНР», а також тих, 

чиє місцеперебування досі не встановлено, 

отримають привітання до Дня матері не лише з 

України, але й з-за кордону.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Зйомки дітей у фільмі "Дау": слідчі 

допитали харківських чиновників 

У Харкові в рамках кримінального 

провадження за фактом можливого катування 

дітей під час зйомок фільму російського 

режисера Іллі Хржановського «Дау. 

Дегенерація» слідчі допитали співробітників 

обласної державної адміністрації. 

 

Заочний арешт Януковича дозволить 

почати процедуру екстрадиції – Офіс 

генпрокурора 

Печерський районний суд міста Києва заочно 

взяв під варту експрезидента Віктора 

Януковича. Це дозволить розпочати процедуру 

екстрадиції.

 

 

Окупація Криму: підозри повідомили ще 

двом учасникам штурму штабу ВМС 

України 

Прокуратурою повідомлено про підозру ще 

двом учасникам незаконного збройного 

формування «Добровольча народна дружина 

«Рубіж», які брали участь в облозі та 

захопленні Штабу Військово-Морських Сил 

України у Севастополі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3019549-ukrainski-aktivisti-u-frn-vidpravili-listivki-ridnim-polonenih-ta-zniklih-bezvisti-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3019549-ukrainski-aktivisti-u-frn-vidpravili-listivki-ridnim-polonenih-ta-zniklih-bezvisti-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3019549-ukrainski-aktivisti-u-frn-vidpravili-listivki-ridnim-polonenih-ta-zniklih-bezvisti-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3019549-ukrainski-aktivisti-u-frn-vidpravili-listivki-ridnim-polonenih-ta-zniklih-bezvisti-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3019281-zjomki-ditej-u-filmi-dau-slidci-dopitali-harkivskih-cinovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3019281-zjomki-ditej-u-filmi-dau-slidci-dopitali-harkivskih-cinovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019414-zaocnij-arest-anukovica-dozvolit-pocati-proceduru-ekstradicii-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019414-zaocnij-arest-anukovica-dozvolit-pocati-proceduru-ekstradicii-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019414-zaocnij-arest-anukovica-dozvolit-pocati-proceduru-ekstradicii-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019414-zaocnij-arest-anukovica-dozvolit-pocati-proceduru-ekstradicii-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019315-okupacia-krimu-pidozri-povidomili-se-dvom-ucasnikam-sturmu-stabu-vms-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019315-okupacia-krimu-pidozri-povidomili-se-dvom-ucasnikam-sturmu-stabu-vms-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019315-okupacia-krimu-pidozri-povidomili-se-dvom-ucasnikam-sturmu-stabu-vms-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019315-okupacia-krimu-pidozri-povidomili-se-dvom-ucasnikam-sturmu-stabu-vms-ukraini.html


 

Терористи "ЛНР" вербували чиновницю 

Пенсійного фонду - СБУ 

Служба безпеки України зафіксувала чергові 

спроби псевдоспецслужби "МДБ ЛНР" 

залучити українських чиновників та громадян 

до негласної співпраці на шкоду державній 

безпеці країни.

 

 

Верховний суд продовжить розгляд справи 

щодо позову Суркісів 18 травня - НБУ 

Велика палата Верховного суду продовжить 

вранці 18 травня розгляд справи щодо позову 

родини Суркісів про скасування рішень НБУ 

про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком 

особами.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Антикарантинний» бунт черкаського мера 

– що це було? АНАЛІТИКА 

Джерела Укрінформу кажуть і про політичні 

свари, і про особисті інтереси мера. Але 

головне, що це небезпечно для держави, а тому 

– неприпустимо

 

Психіатрія в глухому куті. Чи переможе 

здоровий глузд? 

Лікарі й родини пацієнтів б’ють на сполох. 

Страх перед епідемією коронавірусу, 

замкненість життя в умовах карантину аж ніяк 

не сприяють психічній рівновазі українців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019463-sbu-teroristi-lnr-verbuvali-cinovnicu-pensijnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019463-sbu-teroristi-lnr-verbuvali-cinovnicu-pensijnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019452-verhovnij-sud-prodovzit-rozglad-spravi-sodo-pozovu-surkisiv-18-travna-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019452-verhovnij-sud-prodovzit-rozglad-spravi-sodo-pozovu-surkisiv-18-travna-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019489-antikarantinnij-bunt-cerkaskogo-mera-so-ce-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3019489-antikarantinnij-bunt-cerkaskogo-mera-so-ce-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019356-psihiatria-v-gluhomu-kuti-ci-peremoze-zdorovij-gluzd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019356-psihiatria-v-gluhomu-kuti-ci-peremoze-zdorovij-gluzd.html


 

Дитяча республіка: як «Артек» обирає 

мерів, перемагає в регбі й «хімічить»  

Легендарному дитячому центру – 95 років! 

Ювілей відзначать відкриттям унікального 

інклюзивного середовища

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Як працюватимуть перукарні, кафе і парки 

- МОЗ розробило рекомендації 

Міністерство охорони здоров'я розробило 

тимчасові рекомендації щодо організації 

протиепідемічних заходів при наданні послуг 

перукарнями та …

 

Українка відкрила унікальну текстильну 

справу в Туреччині 

Українка Анастасія Зейбек, яка проживає у 

Туреччині вже 5 років, відкрила власну справу 

та зайняла унікальне місце на турецькому 

ринку текстилю. 

 

“Мої думки тихі”, “Захар Беркут” і 

“Вулкан”: підсумки Четвертої “Золотої 

Дзиги" 

Четверта кінопремія “Золота Дзига”, попри 

онлайн-формат через відомі обставини, знову 

подарувала інтригу та несподівані рішення. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019139-ditaca-respublika-ak-artek-obirae-meriv-peremagae-v-regbi-j-himicit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019139-ditaca-respublika-ak-artek-obirae-meriv-peremagae-v-regbi-j-himicit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019564-ak-pracuvatimut-perukarni-kafe-i-parki-moz-rozrobilo-rekomendacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019564-ak-pracuvatimut-perukarni-kafe-i-parki-moz-rozrobilo-rekomendacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3019430-ukrainka-vidkrila-unikalnu-tekstilnu-spravu-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3019430-ukrainka-vidkrila-unikalnu-tekstilnu-spravu-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3018786-moi-dumki-tihi-zahar-berkut-i-vulkan-pidsumki-cetvertoi-zolotoi-dzigi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3018786-moi-dumki-tihi-zahar-berkut-i-vulkan-pidsumki-cetvertoi-zolotoi-dzigi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3018786-moi-dumki-tihi-zahar-berkut-i-vulkan-pidsumki-cetvertoi-zolotoi-dzigi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3018786-moi-dumki-tihi-zahar-berkut-i-vulkan-pidsumki-cetvertoi-zolotoi-dzigi.html


 

Держтуризм робить ставку на чотири 

регіони у сезоні-2020 

Херсонська, Одеська, Івано-Франківська та 

Львівська області мають всі шанси стати 

головними туристичними регіонами країни у 

2020 році.

 

 

Як змінити режим харчування на карантині 

Лікар-дієтолог пропонує правила. щоб 

уникнути депресії, безсоння, зайвої ваги

 

В українських заробітчан контракти мають 

бути щонайменше на три місяці - Шмигаль 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягає, що 

зацікавлені в українських працівниках 

роботодавці за кордоном мають укладати 

контракт щонайменше на три місяці.

 

 

Цьогоріч "Пробіг під каштанами" 

відбудеться онлайн 

З міркувань безпеки 28-й «Пробіг під 

каштанами» перенесли на 30 травня 2021 року. 

Цього року пробіг відбудеться 31 травня 

онлайн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3019213-derzturizm-robit-stavku-na-cotiri-regioni-u-sezoni2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3019213-derzturizm-robit-stavku-na-cotiri-regioni-u-sezoni2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019375-ak-zminiti-rezim-harcuvanna-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3019375-ak-zminiti-rezim-harcuvanna-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019120-v-ukrainskih-zarobitcan-kontrakti-maut-buti-sonajmense-na-tri-misaci-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3019120-v-ukrainskih-zarobitcan-kontrakti-maut-buti-sonajmense-na-tri-misaci-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019257-cogoric-probig-pid-kastanami-vidbudetsa-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019257-cogoric-probig-pid-kastanami-vidbudetsa-onlajn.html


 

Українці вночі зможуть побачити 

найяскравіший зорепад року 

Україні зможуть побачити зорепад Ета-

Аквариди, коли він досягне свого піку в ніч з 5 

на 6 травня. 

 

 

"Реп-учителька" біології з Харківщини 

записує відеоурок про вагітність для 8-го 

класу 

Учителька біології та природознавства у 5-8 

класах Ольга Халепа з Яковлівського ліцею, 

що у Лозівському районі на Харківщині, 

урізноманітнює свої дистанційні уроки, 

начитуючи реп.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3019057-ukrainci-vnoci-zmozut-pobaciti-najaskravisij-zorepad-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3019057-ukrainci-vnoci-zmozut-pobaciti-najaskravisij-zorepad-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3019242-repucitelka-biologii-z-harkivsini-zapisue-videourok-pro-vagitnist-dla-8go-klasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3019242-repucitelka-biologii-z-harkivsini-zapisue-videourok-pro-vagitnist-dla-8go-klasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3019242-repucitelka-biologii-z-harkivsini-zapisue-videourok-pro-vagitnist-dla-8go-klasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3019242-repucitelka-biologii-z-harkivsini-zapisue-videourok-pro-vagitnist-dla-8go-klasu.html

