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ТОП 

 

МВФ і Київ змінили домовленості щодо 

нової програми допомоги 

Переговори між МВФ і Києвом тепер 

спрямовані не на забезпечення для України 

трирічної Програми розширеного 

фінансування (EFF), а на…

 

Зеленський призначив Саакашвілі головою 

Виконавчого комітету реформ 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Міхеіла Саакашвілі головою 

Виконавчого комітету реформ.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021141-mvf-i-kiiv-zminili-domovlenosti-sodo-novoi-programi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021141-mvf-i-kiiv-zminili-domovlenosti-sodo-novoi-programi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021275-zelenskij-priznaciv-saakasvili-golovou-vikonavcogo-komitetu-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021275-zelenskij-priznaciv-saakasvili-golovou-vikonavcogo-komitetu-reform.html


 

Померлих від COVID-19 медиків 

прирівняли до військових - Рада ухвалила 

закон 

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення 

змін до статті 39 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» (щодо 

додаткових гарантій прав медичних та інших 

працівників, зайнятих у сфері захисту 

населення від інфекційних хвороб, та членів їх 

сімей)». 

 

Україна візьме на себе ініціативу на всіх 

переговорах у ТКГ - Єрмак 

Високий рівень представництва України у 

Тристоронній контактній групі має 

продемонструвати світові серйозну 

налаштованість на виконання Мінських 

домовленостей, він збережеться навіть у разі 

відсутності кроків у відповідь з боку Росії.

 

Штаб ООС представив докази участі 

снайперів ФСБ у війні на Донбасі 

Об'єднані сили встановили чергові докази 

безпосередньої участі військовослужбовців 

збройних сил РФ у війні на Донбасі. 

 

Депутат "Слуги народу" вважає, що 

ув'язнення Стерненка призведе до 

суспільного конфлікту 

Народний депутат України по 134-у виборчому 

округу від "Слуги народу" Олег Колєв вважає, 

що спроба ув'язнити Сергія Стерненка надасть 

йому статусу «в’язня совісті» і призведе до 

суспільного конфлікту.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020776-pomerlih-vid-covid19-medikiv-pririvnali-do-vijskovih-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020776-pomerlih-vid-covid19-medikiv-pririvnali-do-vijskovih-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020776-pomerlih-vid-covid19-medikiv-pririvnali-do-vijskovih-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020776-pomerlih-vid-covid19-medikiv-pririvnali-do-vijskovih-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021085-ukraina-vizme-na-sebe-iniciativu-na-vsih-peregovorah-u-tkg-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021085-ukraina-vizme-na-sebe-iniciativu-na-vsih-peregovorah-u-tkg-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3021278-stab-oos-predstaviv-dokazi-ucasti-snajperiv-fsb-u-vijni-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3021278-stab-oos-predstaviv-dokazi-ucasti-snajperiv-fsb-u-vijni-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021251-deputat-slugi-narodu-vvazae-so-uvaznenna-sternenka-prizvede-do-suspilnogo-konfliktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021251-deputat-slugi-narodu-vvazae-so-uvaznenna-sternenka-prizvede-do-suspilnogo-konfliktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021251-deputat-slugi-narodu-vvazae-so-uvaznenna-sternenka-prizvede-do-suspilnogo-konfliktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021251-deputat-slugi-narodu-vvazae-so-uvaznenna-sternenka-prizvede-do-suspilnogo-konfliktu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Глави МЗС України та Польщі обговорили 

підготовку до саміту Східного партнерства 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба обговорив з очільником МЗС 

Республіки Польща Яцеком Чапутовичем 

підготовку до саміту Східного партнерства.

 

 

У місії МВФ в Україні змінився керівник 

Громадянка Болгарії Іванна Владкова Голлар з 

1 травня змінила Рона ван Родена на посаді 

голови місії Міжнародного валютного фонду в 

Україні.

 

 

Окупанти удвічі применшують статистику 

щодо коронавірусу – Україна в ОБСЄ 

Російська окупаційна влада щонайменше у 2-

2,5 рази применшує статистичні дані щодо 

поширення коронавірусу як на окремих 

територіях Луганської та Донецької області 

(ОРДЛО), так і в тимчасово окупованому 

Криму. 

 

СУОА та СКУ звернулися до уряду 

Австралії щодо підтримки України 

Союз Українських Організацій Австралії 

(СУОА) та Світовий Конґрес Українців (СКУ) 

звернулися до австралійського уряду з 

проханням підтримати Україну та продовжити 

санкції проти Росії.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021167-glavi-mzs-ukraini-ta-polsi-obgovorili-pidgotovku-do-samitu-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3021167-glavi-mzs-ukraini-ta-polsi-obgovorili-pidgotovku-do-samitu-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021146-u-misii-mvf-v-ukraini-zminivsa-kerivnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021146-u-misii-mvf-v-ukraini-zminivsa-kerivnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020578-okupanti-udvici-primensuut-statistiku-sodo-koronavirusu-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020578-okupanti-udvici-primensuut-statistiku-sodo-koronavirusu-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3020775-suoa-ta-sku-zvernulisa-do-uradu-avstralii-sodo-pidtrimki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3020775-suoa-ta-sku-zvernulisa-do-uradu-avstralii-sodo-pidtrimki-ukraini.html


КОРОНАВІРУС 

 

Кабмін опублікував постанову про 

продовження карантину до 22 травня 

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову № 

343 від 4 травня щодо продовження карантину 

до 22 травня.

 

 

В Україні підтвердили 13691 випадок 

коронавірусу, за добу – 507. ІНФОГРАФІКА 

В Україні зафіксовано 13 691 випадок 

коронавірусної хвороби COVID-19. За добу 

зафіксовано 507 нових випадків.

 

 

В Україні вже відновили роботу майже 500 

ринків 

Станом на вівторок, 5 квітня, в Україні 

відновили роботу вже 496 ринків.

 

УКРАЇНА 

 

Раді пропонують 18 травня вийти з 

карантину – Арахамія зареєстрував 

постанову 

Голова депутатської фракції політичної партії 

«Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував у 

парламенті проєкт постанови №3434 «Про 

організацію роботи Верховної Ради України» 

щодо повернення парламенту до звичного 

режиму роботи з 18 травня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021207-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-prodovzenna-karantinu-do-22-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021207-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-prodovzenna-karantinu-do-22-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020615-v-ukraini-pidtverdili-13691-vipadok-koronavirusu-za-dobu-507.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020615-v-ukraini-pidtverdili-13691-vipadok-koronavirusu-za-dobu-507.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020508-v-ukraini-vze-vidnovili-robotu-majze-500-rinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020508-v-ukraini-vze-vidnovili-robotu-majze-500-rinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020770-radi-proponuut-18-travna-vijti-z-karantinu-arahamia-zareestruvav-postanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020770-radi-proponuut-18-travna-vijti-z-karantinu-arahamia-zareestruvav-postanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020770-radi-proponuut-18-travna-vijti-z-karantinu-arahamia-zareestruvav-postanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020770-radi-proponuut-18-travna-vijti-z-karantinu-arahamia-zareestruvav-postanovu.html


 

 

Передумов для виборів на окупованому 

Донбасі зараз немає - ОПОРА 

Передумов для проведення виборів на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей на сьогодні немає попри 

підвищення статусу учасників переговорів у 

Мінську.

 

У кожного міністра буде заступник з 

цифрових питань - доручення Шмигаля 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 

доручив усім міністерствам протягом двох 

тижнів створити посаду заступника міністра з 

питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та цифровізації. 

 

Уряд призначив голову Держінспекції 

містобудування 

Кабінет міністрів призначив Юрія Васильченка 

головою Державної інспекції містобудування 

України. 

 

Гендерна рівність: Кабмін підтримав 

ініціативу Зеленської щодо "Партнерства 

Біарріц" 

Кабмін проголосував за приєднання України 

до міжнародного «Партнерства Біарріц» зі 

встановлення рівності жінок і чоловіків, яке 

ініціювала перша леді Олена Зеленська під час 

виступу на третьому Українському жіночому 

конгресі у грудні минулого року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020938-peredumov-dla-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-zaraz-nemae-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020938-peredumov-dla-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-zaraz-nemae-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020847-u-koznogo-ministra-bude-zastupnik-z-cifrovih-pitan-dorucenna-smigala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3020847-u-koznogo-ministra-bude-zastupnik-z-cifrovih-pitan-dorucenna-smigala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020845-urad-priznaciv-vasilcenka-golovou-derzinspekcii-mistobuduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020845-urad-priznaciv-vasilcenka-golovou-derzinspekcii-mistobuduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020753-genderna-rivnist-kabmin-pidtrimav-iniciativu-zelenskoi-sodo-partnerstva-biarric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020753-genderna-rivnist-kabmin-pidtrimav-iniciativu-zelenskoi-sodo-partnerstva-biarric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020753-genderna-rivnist-kabmin-pidtrimav-iniciativu-zelenskoi-sodo-partnerstva-biarric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020753-genderna-rivnist-kabmin-pidtrimav-iniciativu-zelenskoi-sodo-partnerstva-biarric.html


 

У дев’яти містах пройшли акції на 

підтримку Стерненка 

Акції на підтримку громадського діяча, 

екслідера одеського "Правого сектора" Сергія 

Стерненка, який у 2018 році смертельно 

поранив одного з учасників нападу на нього, 

відбулися у в Одесі, Києві та інших містах 

України.

ЕКОНОМІКА 

 

Нацбанк та ЄБРР підписали договір про 

валютний своп на $0,5 мільярда 

Національний банк України та Європейський 

банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали 

договір на два роки про валютний своп на 0,5 

млрд дол. США.

 

Український і литовський оператори ГТС 

посилять співпрацю  

Український і литовський оператори 

газотранспортної системи посилять співпрацю 

щодо можливості використання литовського 

LNG терміналу.

 

Більшість фінустанов підключили до 

системи подання звітності в НБУ 

Майже 60% ринку небанківських фінансових 

установ станом на 30 квітня 2020 року 

пройшли тестову ідентифікацію та 

підключення до системи подання звітності до 

Національного банку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3020838-u-devati-mistah-projsli-akcii-na-pidtrimku-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3020838-u-devati-mistah-projsli-akcii-na-pidtrimku-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021170-nbu-ta-ebrr-pidpisali-dogovir-pro-valutnij-svop-na-05-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021170-nbu-ta-ebrr-pidpisali-dogovir-pro-valutnij-svop-na-05-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021178-ukrainskij-i-litovskij-operatori-gts-posilat-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021178-ukrainskij-i-litovskij-operatori-gts-posilat-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021205-bilsist-finustanov-pidklucili-do-sistemi-podanna-zvitnosti-v-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021205-bilsist-finustanov-pidklucili-do-sistemi-podanna-zvitnosti-v-nbu.html


 

В Україні змінили умови реєстрації та 

отримання допомоги по безробіттю  

Кабінет міністрів України запровадив низку 

змін щодо умов реєстрації та отримання 

допомоги по безробіттю. Тепер заяву про 

надання статусу безробітного можна подати 

дистанційно - через електронну пошту чи 

онлайн-портал послуг «Дія».

 

 

В Україні розробили систему захисту пасік 

від хвороб та отруєнь бджіл 

Інститут тваринництва Національної академії 

аграрних наук України розробив систему 

захисту пасік від заразних захворювань та 

отруєнь бджіл.

 

В Україні через загрозу посухи змінили 

режим роботи водосховищ 

Державне агентство водних ресурсів України 

через загрозу посухи змінило режими роботи 

водосховищ в умовах обмеження обсягів води, 

що проходять через Кременчуцьку ГЕС.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Російський суд відхилив скаргу на арешт 

кримчанина Приходька 

Апеляційний військовий суд міського округу 

Власиха Московської області РФ в четвер, 7 

травня, відхилив скаргу захисту 

проукраїнського активіста Олега Приходька на 

рішення про продовження йому запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021223-v-ukraini-zminili-umovi-reestracii-ta-otrimanna-dopomogi-po-bezrobittu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021223-v-ukraini-zminili-umovi-reestracii-ta-otrimanna-dopomogi-po-bezrobittu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021261-v-ukraini-rozrobili-sistemu-zahistu-pasik-vid-hvorob-ta-otruen-bdzil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3021261-v-ukraini-rozrobili-sistemu-zahistu-pasik-vid-hvorob-ta-otruen-bdzil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020842-v-ukraini-cerez-zagrozu-posuhi-zminili-rezim-roboti-vodoshovis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3020842-v-ukraini-cerez-zagrozu-posuhi-zminili-rezim-roboti-vodoshovis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3021272-rosijskij-sud-vidhiliv-skargu-na-arest-krimcanina-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3021272-rosijskij-sud-vidhiliv-skargu-na-arest-krimcanina-prihodka.html


 

Полозов припускає, що стосовно кримських 

татар готується новий виток репресій 

Той факт, що слідчі ФСБ виокремили зі справи 

Мустафи Джемілєва нове кримінальне 

провадження щодо «невстановлених осіб», які 

зустрічали лідера кримськотатарського народу, 

свідчить про те, що стосовно кримських татар 

готується новий виток репресій.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Податкові схеми на мільярди: СБУ 

розповіла про сотню обшуків - серед них і у 

Верланова 

ужба безпеки України підозрює колишнє 

керівництво Державної податкової служби в 

організації механізму з незаконного 

формування податкового кредиту на мільярди 

гривень.

 

"Смотрящий" часів Януковича відмовився 

їхати в суд, а конвой - його везти 

До Заводського районного суду, де сьогодні 

мало відбутися засідання у справі Євгена 

Анісімова, якого називають "смотрящим за 

часів Януковича", конвой обвинуваченого не 

доставив, оскільки той відмовився. 

 

НАБУ завершило слідство щодо розтрати 

24,5 мільйона СхідГЗК 

Детективи НАБУ завершили розслідування 

щодо двох осіб за підозрою у розтраті 25,4 млн 

грн державного підприємства «Східний 

гірничо-збагачувальний комбінат». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3020946-polozov-pripuskae-so-stosovno-krimskih-tatar-gotuetsa-novij-vitok-represij.html
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Охоронні фірми передавали "ДНР" дані про 

стратегічні об'єкти в Україні — СБУ 

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки 

України під процесуальним керівництвом 

Офісу Генпрокурора припинили діяльність 

кількох охоронних фірм, які передавали 

інформацію про об’єкти критичної 

інфраструктури терористичній організації 

«ДНР».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Вихід з карантину: Як уникнути помилок 

Експерти проти “вибіркового” підходу до 

відновлення діяльності окремих видів бізнесу. 

А ще просять якнайшвидше налагодити роботу 

транспорту

 

 

Допоки йде війна, не має бути запрошень на 

спільні з росіянами заходи - Андрій 

Мельник, Посол України в ФРН 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Український посол у Німеччині – людина 

більш ніж публічна. На додаток до того, що 

Андрій Мельник дуже активно комунікує через 

соціальні медіа, регулярно виступає на 

шпальтах німецьких ЗМІ, він не раз  …

 

 

Клятва Гіппократа: Герої вмирають, але 

тримають небо над нами 

Три історії непафосного служіння. Життя 

крихке, а герої – не лише ті, хто воюють зі 

зброєю в руках. 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні до Дня пам’яті та примирення 

запустили проєкт “Війна і міф” 

Цього року до Дня пам’яті та примирення 8 

травня Український інститут національної 

пам’яті підготував відеопроєкт «Війна і міф».

 

 

Ломаченко та Усик потрапили в базу 

«Миротворця» 

Дані боксерів помістили в розділ 

«Чистилище».

 

 

Туристичний сезон - 2020: Кирилівка готує 

бази 

Бронювати місця можна хоч зараз. Чіткої дати 

завершення карантину в Україні наразі немає, 

ніхто не береться прогнозувати і те, чи 

відкриються взагалі цього літа кордони. 

 

 

Міжнародний фестиваль повітряних зміїв 

перенесли на серпень 

Міжнародний фестиваль повітряних зміїв 

"South Wind", який був запланований на 

травень у трьох південних регіонах України, 

відбудеться у серпні.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021061-v-ukraini-do-dna-pamati-ta-primirenna-zapustili-proekt-vijna-i-mif.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021061-v-ukraini-do-dna-pamati-ta-primirenna-zapustili-proekt-vijna-i-mif.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3020908-lomacenko-ta-usik-potrapili-v-bazu-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3020908-lomacenko-ta-usik-potrapili-v-bazu-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3020359-turisticnij-sezon-2020-kirilivka-gotue-bazi.html/
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3020359-turisticnij-sezon-2020-kirilivka-gotue-bazi.html/
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3021238-miznarodnij-festival-povitranih-zmiiv-perenesli-na-serpen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3021238-miznarodnij-festival-povitranih-zmiiv-perenesli-na-serpen.html

