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ТОП 

 

Через карантин масових заходів 8 та 9 

травня не буде – Шмигаль 

В Україні масові заходи 8 травня, у День 

пам’яті та примирення, і 9 травня, у День 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

через карантинні обмеження не 

проводитимуться.

 

 

Зеленський відповів на петицію про 

звільнення Єрмака 

Керівник Офісу Президента призначається на 

посаду на строк повноважень глави держави і 

ним же звільняється з посади. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020082-cerez-karantin-masovih-zahodiv-8-ta-9-travna-ne-bude-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020082-cerez-karantin-masovih-zahodiv-8-ta-9-travna-ne-bude-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020394-zelenskij-vidpoviv-na-peticiu-pro-zvilnenna-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020394-zelenskij-vidpoviv-na-peticiu-pro-zvilnenna-ermaka.html


 

Кривавий Путін: за що отримали 

«Пулітцера» журналісти The New York 

Times 

Високе журі оцінило серію викривальних 

статей про злодіяння Кремля. Цього тижня 

журі Пулітцерівської премії присудило 

нагороду в категорії «Міжнародний репортаж» 

творчому колективу видання The New York 

Times …

 

 

САП відкрила справу щодо 

ексгенпрокурора Рябошапки 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

відкрила кримінальне провадження щодо 

можливого декларування недостовірної 

інформації і можливого отримання хабаря 

ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою.

 

 

У Києві лікарі "швидкої" вийшли на 

протест через низьку зарплату ФОТО 

У Києві лікарі клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги вийшли на акцію протесту 

в зв'язку зі зниженням їхніх зарплат.

 

Демократичний рейтинг України зріс попри 

коронавірус та інші виклики - Freedom 

House 

У 2020 році у Європі та Євразії помітно 

послабилися демократичні інститути та 

скоротилася чисельність демократичних 

режимів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3019940-krivavij-putin-za-so-otrimali-pulitcera-zurnalisti-the-new-york-times.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3019940-krivavij-putin-za-so-otrimali-pulitcera-zurnalisti-the-new-york-times.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3019940-krivavij-putin-za-so-otrimali-pulitcera-zurnalisti-the-new-york-times.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3019940-krivavij-putin-za-so-otrimali-pulitcera-zurnalisti-the-new-york-times.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020021-sap-vidkrila-spravu-sodo-eksgenprokurora-rabosapki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020021-sap-vidkrila-spravu-sodo-eksgenprokurora-rabosapki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3020306-u-kievi-likari-svidkoi-vijsli-na-protest-cerez-nizku-zarplatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3020306-u-kievi-likari-svidkoi-vijsli-na-protest-cerez-nizku-zarplatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019810-demokraticnij-rejting-ukraini-zris-popri-koronavirus-ta-insi-vikliki-freedom-house.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019810-demokraticnij-rejting-ukraini-zris-popri-koronavirus-ta-insi-vikliki-freedom-house.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019810-demokraticnij-rejting-ukraini-zris-popri-koronavirus-ta-insi-vikliki-freedom-house.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019810-demokraticnij-rejting-ukraini-zris-popri-koronavirus-ta-insi-vikliki-freedom-house.html


 

"Карантин вбиває": підприємці вийшли 

протестувати під Кабмін 

Неподалік Кабінету міністрів проходить 

всеукраїнська акція підприємців з метою 

привернення уваги влади до ситуації, у якій 

опинився бізнес через введення карантинних 

заходів.

 

В Україні почали виплати проіндексованих 

пенсій 

Міністр соціальної політики Марина Лазебна 

заявила про початок виплати проіндексованих 

пенсій 8,4 мільйона пенсіонерів.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Кабміні повідомили, про що Шмигаль і 

Меркель говоритимуть онлайн 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на 

відеоконференції з канцлером Німеччини 

Ангелою Меркель 12 травня обговорить 

питання, пов'язані з коронавірусом, санкціями 

проти Росії, європейською інтеграцією України 

та енергетичним сектором.

 

 

Україна пропонує залучити до підгруп ТКГ 

переселенців з Донбасу 

Українська сторона запропонувала долучити 

до роботи в підгрупах Тристоронньої 

контактної групи як запрошених осіб 

переселенців з Донбасу, але переговорів з 

представниками невизнаних квазідержавних 

утворень не буде.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020003-karantin-vbivae-pidpriemci-vijsli-protestuvati-pid-kabmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020003-karantin-vbivae-pidpriemci-vijsli-protestuvati-pid-kabmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020170-v-ukraini-pocali-viplati-proindeksovanih-pensij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020170-v-ukraini-pocali-viplati-proindeksovanih-pensij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020250-u-kabmini-rozpovili-pro-so-smigal-i-merkel-govoritimut-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020250-u-kabmini-rozpovili-pro-so-smigal-i-merkel-govoritimut-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020284-ukraina-proponue-zaluciti-do-pidgrup-tkg-pereselenciv-z-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020284-ukraina-proponue-zaluciti-do-pidgrup-tkg-pereselenciv-z-donbasu.html


 

Україна розвиватиме взаємовигідну 

співпрацю зі США - зустріч у Мінекономіки 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства Ігор Петрашко та 

Тимчасово повірена у справах США в Україні 

Крістіна Квін обговорили ключові пріоритети 

для посилення економічної співпраці між 

Україною та США.

 

Посол України у Словенії пояснив різницю 

у відзначенні Дня Перемоги в Україні і РФ 

Російські зловживання темою перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні і маніпуляції 

з історією чітко орієнтовані на досягнення 

сучасних політичних цілей як усередині РФ, 

так і за кордоном.

 

 

У Зеленського заявляють, що вилучення 

земель у Криму за указом Путіна – недійсні 

Україна займає чітку позицію невизнання 

неправомірного указу російського президента 

Володимира Путіна, згідно з яким громадяни 

України в окупованому Криму позбавляються 

права власності на земельні ділянки,

 

 

Україна не відновить міжнародне 

авіасполучення влітку – Кулеба 

Україна влітку спробує відновити внутрішнє 

авіасполучення, а повноцінного відновлення 

міжнародного авіасполучення протягом літа не 

буде.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020309-ukraina-rozvivatime-vzaemovigidnu-spivpracu-zi-ssa-zustric-u-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020309-ukraina-rozvivatime-vzaemovigidnu-spivpracu-zi-ssa-zustric-u-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020331-posol-ukraini-u-slovenii-poasniv-riznicu-u-vidznacenni-dna-peremogi-v-ukraini-i-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020331-posol-ukraini-u-slovenii-poasniv-riznicu-u-vidznacenni-dna-peremogi-v-ukraini-i-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3020232-u-zelenskogo-zaavlaut-so-vilucenna-zemel-u-krimu-za-ukazom-putina-nedijsni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3020232-u-zelenskogo-zaavlaut-so-vilucenna-zemel-u-krimu-za-ukazom-putina-nedijsni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019944-ukraina-ne-vidnovit-miznarodne-aviaspolucenna-vlitku-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019944-ukraina-ne-vidnovit-miznarodne-aviaspolucenna-vlitku-kuleba.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зафіксували 13184 випадки 

COVID-19, за добу – 487. Інфографіка 

В Україні зафіксовано 13184 випадки 

коронавірусної хвороби COVID-19. За добу 

зафіксовано 487 нових випадків.

 

 

В Україні може з'явитися лабораторія для 

розробки імунобіологічних препаратів 

Україні може з'явитися лабораторія для 

розробки імунобіологічних препаратів.

 

У Києві підтвердили ще 68 випадків 

коронавірусу, з них 17 - у Києво-Печерській 

лаврі 

На сьогодні в Києві вже 1651 підтверджений 

випадок захворювання на COVID-19.

 

 

Україна вже 17 днів на "плато" 

захворюваності на COVID-19 - Ляшко 

Україна зараз вийшла на "плато" щодо 

захворюваності на COVID-19, пік якої у 

ретроспективній динаміці припав на 17 квітня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019804-v-ukraini-zafiksuvali-13184-vipadki-covid19-za-dobu-487.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019804-v-ukraini-zafiksuvali-13184-vipadki-covid19-za-dobu-487.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020302-v-ukraini-moze-zavitisa-laboratoria-dla-rozrobki-imunobiologicnih-preparativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020302-v-ukraini-moze-zavitisa-laboratoria-dla-rozrobki-imunobiologicnih-preparativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019985-u-kievi-pidtverdili-se-68-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-17-u-kievopecerskij-lavri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019985-u-kievi-pidtverdili-se-68-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-17-u-kievopecerskij-lavri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019985-u-kievi-pidtverdili-se-68-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-17-u-kievopecerskij-lavri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019985-u-kievi-pidtverdili-se-68-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-17-u-kievopecerskij-lavri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020252-ukraina-vze-17-dniv-na-plato-zahvoruvanosti-na-covid19-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020252-ukraina-vze-17-dniv-na-plato-zahvoruvanosti-na-covid19-lasko.html


 

До України прибула "Мрія" з гуманітарним 

вантажем. ВІДЕО 

До аеропорту "Антонов" у Гостомелі на 

Київщині прибув гуманітарний вантаж з КНР, 

закуплений групою "Нафтогаз".

 

МОЗ: медики отримають доплату у 300% - 

за це відповідає місцева влада 

Усім медичним працівникам, які не отримали 

доплати у розмірі 300 відсотків за березень, 

кошти будуть виплачені найближчим часом. 

 

Транспорт у Києві працюватиме в 

обмеженому режимі до 22 травня – Кличко 

Наземний громадський транспорт у столиці 

працюватиме на першому етапі в обмеженому 

режимі, до 22 травня.

УКРАЇНА 

 

Президент доручив головам ОДА 

якнайшвидше погасити зарплатний борг 

лікарям 

Голови обласних державних адміністрацій 

зобов'язані найближчими днями повністю 

погасити заборгованість з виплати заробітної 

плати перед лікарями.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019822-do-ukraini-pribula-mria-z-gumanitarnim-vantazem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019822-do-ukraini-pribula-mria-z-gumanitarnim-vantazem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019859-moz-mediki-otrimaut-doplatu-u-300-za-ce-vidpovidae-misceva-vlada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3019859-moz-mediki-otrimaut-doplatu-u-300-za-ce-vidpovidae-misceva-vlada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019998-transport-u-kievi-pracuvatime-v-obmezenomu-rezimi-do-22-travna-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3019998-transport-u-kievi-pracuvatime-v-obmezenomu-rezimi-do-22-travna-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020425-prezident-doruciv-golovam-oda-aknajsvidse-pogasiti-zarplatnij-borg-likaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020425-prezident-doruciv-golovam-oda-aknajsvidse-pogasiti-zarplatnij-borg-likaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020425-prezident-doruciv-golovam-oda-aknajsvidse-pogasiti-zarplatnij-borg-likaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020425-prezident-doruciv-golovam-oda-aknajsvidse-pogasiti-zarplatnij-borg-likaram.html


 

Вибори під час карантину: ЦВК вивчає 

досвід Південної Кореї 

Центральна виборча комісія вивчає досвід 

щодо проведення виборів під час карантину 

Південної Кореї, де у квітні проводилися 

парламентські вибори.

 

 

Грицьков відмовився від керування 

патріотичним вихованням через скандальне 

фото з Добкіним 

Заступник голови Харківської ОДА Євгеній 

Грицьков, якого 28 квітня було призначено 

головою Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання в 

регіоні, відмовився від керівництва в цьому 

дорадчому органі через … 

 

 

Уряд призначив заступників двом міністрам  

Уряд ухвалив низку кадрових рішень, у тому 

числі Юрія Бойка призначив заступником 

міністра енергетики та захисту довкілля, а Інну 

Голованчук - заступником міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України. 

 

 

Коболєв каже, що у квітні отримав 47 тисячі 

зарплати 

Керівник компанії НАК "Нафтогаз України" 

Андрій Коболєв за квітень 2020 року отримав 

47 тис. грн заробітної плати. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020409-vibori-pid-cas-karantinu-cvk-vivcae-dosvid-pivdennoi-korei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020409-vibori-pid-cas-karantinu-cvk-vivcae-dosvid-pivdennoi-korei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3020349-grickov-vidmovivsa-vid-posadi-cerez-skandalne-foto-z-dobkinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3020349-grickov-vidmovivsa-vid-posadi-cerez-skandalne-foto-z-dobkinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3020349-grickov-vidmovivsa-vid-posadi-cerez-skandalne-foto-z-dobkinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3020349-grickov-vidmovivsa-vid-posadi-cerez-skandalne-foto-z-dobkinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020147-urad-priznaciv-zastupnikiv-dvom-ministram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020147-urad-priznaciv-zastupnikiv-dvom-ministram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020223-kobolev-kaze-so-u-kvitni-otrimav-47-tisaci-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020223-kobolev-kaze-so-u-kvitni-otrimav-47-tisaci-zarplati.html


 

Стефанчук планує розробити новий 

законопроєкт про онлайн-голосування в 

Раді 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Стефанчук планує розробити новий 

законопроєкт, що дасть змогу проводити 

засідання парламенту в режимі 

відеоконференцій і запровадити онлайн-

голосування. 

 

Уряд розблокував фінансування телеканалу 

ATR 

Кабінет міністрів надав можливість 

спрямовувати бюджетні кошти телевізійній 

компанії «Атлант СВ» для телеканалу з 

логотипом «АТR T». 

 

ЕКОНОМІКА 

 

 

Stolitsa Group планує отримати контроль 

над ринком "Столичний" 

Група компаній Stolitsa Group має намір 

звернутися до Антимонопольного комітету 

України із заявою щодо надання дозволу на 

набуття контролю над компанією "Ринок 

сільськогосподарської продукції "Столичний".

 

 

Експерти не радять бізнесу 

налаштовуватися на закриття через 

епідемію COVID-19 

Експерти та аналітики вважають, що робити 

висновки про те, якими будуть ринки після 

скасування карантину, ще зарано, і тому не 

радять налаштовуватися на закриття бізнесу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020184-stefancuk-planue-rozrobiti-novij-zakonoproekt-pro-onlajngolosuvanna-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020184-stefancuk-planue-rozrobiti-novij-zakonoproekt-pro-onlajngolosuvanna-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020184-stefancuk-planue-rozrobiti-novij-zakonoproekt-pro-onlajngolosuvanna-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020184-stefancuk-planue-rozrobiti-novij-zakonoproekt-pro-onlajngolosuvanna-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3020319-urad-rozblokuvav-finansuvanna-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3020319-urad-rozblokuvav-finansuvanna-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020438-stolitsa-group-planue-otrimati-kontrol-nad-rinkom-stolicnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020438-stolitsa-group-planue-otrimati-kontrol-nad-rinkom-stolicnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020288-eksperti-ne-radat-biznesu-nalastovuvatisa-na-zakritta-cerez-epidemiu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020288-eksperti-ne-radat-biznesu-nalastovuvatisa-na-zakritta-cerez-epidemiu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020288-eksperti-ne-radat-biznesu-nalastovuvatisa-na-zakritta-cerez-epidemiu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020288-eksperti-ne-radat-biznesu-nalastovuvatisa-na-zakritta-cerez-epidemiu-covid19.html


 

ПриватБанк розширює кредитування 

малого бізнесу за програмою "5-7-9" 

ПриватБанк розширює кредитування малого 

бізнесу за державною програмою "Доступні 

кредити 5-7-9%" та впроваджує особливий 

режим для аграріїв та медичного бізнесу. 

 

Міжнародні експерти зменшили прогноз 

врожаю в Україні. ІНФОГРАФІКА 

Міжнародна рада по зерну (IGC) через 

несприятливі погодні умови зменшила прогноз 

цьогорічного врожаю зерна в Україні на 1,2 

млн тонн - до 70,2 млн тонн. 

 

В Україні вперше виконали дозавантаження 

танкера соняшниковою олією в морі ФОТО 

Компанія United Barge Company 3 травня 2020 

року виконала дозавантаження рослинної олії з 

річкового танкера на морський танкер у 

відкритому морі; за даними компанії, в Україні 

таку операцію виконали вперше.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Московський суд розгляне апеляцію на 

арешт українця Приходька 

Апеляційний військовий суд міського округу 

Власиха Московської області завтра, 7 травня, 

розгляне апеляцію адвоката Назіма 

Шейхмамбетова на постанову про подовження 

запобіжного заходу політв'язню Олегу 

Приходьку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020194-privatbank-rozsirue-kredituvanna-malogo-biznesu-za-programou-579.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020194-privatbank-rozsirue-kredituvanna-malogo-biznesu-za-programou-579.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020010-miznarodna-rada-po-zernu-zmensila-prognoz-vrozau-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020010-miznarodna-rada-po-zernu-zmensila-prognoz-vrozau-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020227-v-ukraini-vperse-vikonali-dozavantazenna-tankera-sonasnikovou-olieu-v-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020227-v-ukraini-vperse-vikonali-dozavantazenna-tankera-sonasnikovou-olieu-v-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3020429-moskovskij-sud-rozglane-apelaciu-na-arest-ukrainca-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3020429-moskovskij-sud-rozglane-apelaciu-na-arest-ukrainca-prihodka.html


 

Заступник глави МЗС обговорив з послом 

Єгипту справу засудженого українця 

Чікоша 

Заступник міністра закордонних справ України 

Євгеній Єнін обговорив з послом Арабської 

Республіки Єгипет в Україні Хоссам Ельдіном 

М. Алі взаємодію у контексті забезпечення 

прав та інтересів громадян двох держав.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Рябошапка каже, що справу відкрили через 

кредит дружини за 2016 рік  

Колишній генеральний прокурор Руслан 

Рябошапка вважає безперспективною відкрите 

стосовно нього кримінальне провадження 

щодо недостовірного декларування.

 

 

Суд призначив дату розгляду справи 

ексгендиректора Укроборонпрому 

Суд призначив до розгляду справу стосовно 

колишнього генерального директора 

Укроборонпрому за обвинуваченням у 

декларуванні недостовірних відомостей. 

 

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, 

який збирав дані про військові розробки 

Контррозвідники Служби безпеки України 

затримали агента російської ФСБ, який 

намагався отримати таємну інформацію про 

перспективні вітчизняні військові розробки у 

ракетобудівній галузі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020235-zastupnik-glavi-mzs-obgovoriv-z-poslom-egiptu-spravu-zasudzenogo-ukrainca-cikosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020235-zastupnik-glavi-mzs-obgovoriv-z-poslom-egiptu-spravu-zasudzenogo-ukrainca-cikosa.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020235-zastupnik-glavi-mzs-obgovoriv-z-poslom-egiptu-spravu-zasudzenogo-ukrainca-cikosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020166-rabosapka-kaze-so-spravu-proti-nogo-vidkrili-cerez-kredit-druzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020166-rabosapka-kaze-so-spravu-proti-nogo-vidkrili-cerez-kredit-druzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020423-sud-priznaciv-datu-rozgladu-spravi-eksgendirektora-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020423-sud-priznaciv-datu-rozgladu-spravi-eksgendirektora-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3020213-kontrrozvidka-sbu-zatrimali-agenta-fsb-akij-zbirav-dani-pro-vijskovi-rozrobki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3020213-kontrrozvidka-sbu-zatrimali-agenta-fsb-akij-zbirav-dani-pro-vijskovi-rozrobki.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Хто ще не виїхав, той швидко пакує валізи 

Закарпатці, сподіваючись на карантинне 

“потепління”, знову збираються на заробітки за 

кордон 

 

 

Московський патріархат проти 

протодиякона Кураєва: переможець 

неочевидний 

Що є важливим і цікавим для України у цьому 

протистоянні.

 

 

“Гроші за пацієнтом” проти Семашка: два 

боки медалі в медичній реформі 

Минув місяць другого етапу реформи. 

Продовжувати йти чи озирнутися? Я не знаю 

жодної іншої актуальної теми, яка б так 

поділила поважних і шанованих суспільством 

медиків та …

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

SkyUp відкладає рейси через продовження 

карантину: як отримати компенсацію 

Авіакомпанія SkyUp Airlines відкладає 

поновлення регулярних рейсів у зв'язку з 

продовженням карантину.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3020198-hto-se-ne-viihav-toj-svidko-pakue-valizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3020198-hto-se-ne-viihav-toj-svidko-pakue-valizi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020413-skyup-vidkladae-rejsi-cerez-prodovzenna-karantinu-ak-otrimati-kompensaciu.html


 

Заклади освіти не відкриються до 1 вересня 

- Ляшко 

Заклади освіти в Україні не відкриватимуться 

до 1 вересня - лише деякі для проведення 

зовнішнього незалежного тестування.

 

Олена Зеленська ініціювала велику онлайн-

розмову з українцями 

Дружина Президента України Олена Зеленська 

ініціювала велику розмову з українцями про 

безбар’єрність у формі онлайн-опитування, яке 

триватиме два місяці.

 

Карантин в кабріолеті: на Закарпатті 90-

річна бабуся стала зіркою Інстаграму 

Відео від баби Ріни з Тячівщини у мережі 

Інстаграм збирають до 50 тисяч переглядів. 

Найрейтинговіший наразі — де баба Ріна 

катається на внуковому кабріолеті. 

 

Маріупольський "AsiaFest 2020" перейде в 

режим онлайн 

У Маріуполі вирішили трансформувати 

формат фестивалю "AsiaFest 2020", який мав 

відбутися в травні, і провести марафон в 

онлайн-режимі.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020275-zakladi-osviti-ne-vidkriutsa-do-1-veresna-lasko.html
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