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ТОП 

 

Шмигаль розраховує, що меморандум із 

МВФ підпишуть до кінця травня 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, 

що Україна зможе підписати меморандум про 

співпрацю з Міжнародним валютним фондом 

до кінця травня. 

 

На Киву подали заяви в СБУ та Офіс 

генпрокурора - через висловлювання про 

Львівщину 

Члени парламентської депутатської групи 

"Львівщина" просять Службу безпеки України 

та Офіс генерального прокурора дати правову 

оцінку заявам народного депутата Іллі Киви 

("Опозиційна платформа – За життя"), який …

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023786-smigal-rozrahovue-so-memorandum-iz-mvf-pidpisut-do-kinca-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023786-smigal-rozrahovue-so-memorandum-iz-mvf-pidpisut-do-kinca-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3023646-na-kivu-podali-zaavi-v-sbu-ta-ofis-genprokurora-cerez-zaavi-pro-lvivsinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3023646-na-kivu-podali-zaavi-v-sbu-ta-ofis-genprokurora-cerez-zaavi-pro-lvivsinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3023646-na-kivu-podali-zaavi-v-sbu-ta-ofis-genprokurora-cerez-zaavi-pro-lvivsinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3023646-na-kivu-podali-zaavi-v-sbu-ta-ofis-genprokurora-cerez-zaavi-pro-lvivsinu.html


 

У комісії з журналістської етики 

прокоментували інтерв’ю Гордона з 

Поклонською 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення та Комісія з журналістської 

етики не можуть мати претензій до Дмитра 

Гордона щодо його інтерв’ю з колишнім 

«прокурором Криму» Наталією Поклонською.

 

 

Ціни на електрику для населення у 2020 

році не підніматимуть – Шмигаль 

Кабінет Міністрів України не планує цього 

року підвищувати тариф на електричну 

енергію для населення.

 

 

Метро і міжміське сполучення можуть 

відкрити до середини літа - Шмигаль 

В Україні поки відмовилися від запуску метро 

та міжміського сполучення через велику 

кількість нових випадків коронавірусу.

 

 

ЗНО відбудеться з 25 червня до 17 липня - 

Міносвіти 

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з 

25 червня по 17 липня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023791-u-komisii-z-zirnalistskoi-etiki-prokomentuvali-intervu-gordona-z-poklonskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023791-u-komisii-z-zirnalistskoi-etiki-prokomentuvali-intervu-gordona-z-poklonskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023791-u-komisii-z-zirnalistskoi-etiki-prokomentuvali-intervu-gordona-z-poklonskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023791-u-komisii-z-zirnalistskoi-etiki-prokomentuvali-intervu-gordona-z-poklonskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023931-cini-na-elektriku-dla-naselenna-u-2020-roci-ne-pidnimatimut-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023931-cini-na-elektriku-dla-naselenna-u-2020-roci-ne-pidnimatimut-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023298-metro-i-mizmiske-spolucenna-mozut-vidkriti-do-seredini-lita-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023298-metro-i-mizmiske-spolucenna-mozut-vidkriti-do-seredini-lita-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023659-zno-vidbudetsa-z-25-cervna-do-17-lipna-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023659-zno-vidbudetsa-z-25-cervna-do-17-lipna-minosviti.html


 

Як працюватимуть перукарні, кафе та 

магазини. Інфографіка 

В Україні з понеділка, 11 травня, за рішенням 

уряду послабили карантинні заходи - 

поновлена робота частини закладів та певних 

видів діяльності за умови дотримання ними 

протиепідемічних заходів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Шмигаль і Меркель обговорили 

медреформу та децентралізацію в Україні 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із 

канцлером Німеччини Ангелою Меркель під 

час відеоконференції питання медичної 

реформи, реформи місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади.

 

Україна повідомила ООН щодо порушення 

Росією Мінських угод 

Постійне представництво України в ООН 

заявило про порушення мінських 

домовленостей російськими незаконними 

збройними формуваннями на Донбасі та 

закликало припинити вогонь.

 

 

Єрмак обговорив із "нормадськими" 

радниками майбутню відеоконференцію 

ТКГ 

Керівник ОП Андрій Єрмак обговорив з 

політичними радниками лідерів держав – 

учасниць Нормандського формату питання 

безпеки, режиму припинення вогню та доступу 

СММ ОБСЄ на непідконтрольні райони 

Донецької та Луганської областей. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3023602-ak-pracuvatimut-perukarni-kafe-ta-magazini-infogrfika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3023602-ak-pracuvatimut-perukarni-kafe-ta-magazini-infogrfika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023861-smigal-i-merkel-obgovorili-medreformu-ta-decentralizaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023861-smigal-i-merkel-obgovorili-medreformu-ta-decentralizaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3023200-ukraina-povidomila-oon-sodo-porusenna-rosieu-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3023200-ukraina-povidomila-oon-sodo-porusenna-rosieu-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023903-ermak-obgovoriv-iz-normadskimi-radnikami-majbutnu-videokonferenciu-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023903-ermak-obgovoriv-iz-normadskimi-radnikami-majbutnu-videokonferenciu-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023903-ermak-obgovoriv-iz-normadskimi-radnikami-majbutnu-videokonferenciu-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023903-ermak-obgovoriv-iz-normadskimi-radnikami-majbutnu-videokonferenciu-tkg.html


 

МЗС України прокоментувало висновки 

Євроради щодо "Східного партнерства" 

Україна у своєму баченні майбутнього 

"Східного партнерства" надалі виходитиме зі 

своїх європейських прагнень та європейського 

вибору, які закріплені в Угоді про асоціацію.

 

Успіх в Україні має величезний вплив на 

ситуацію в Росії – євродепутат 

Ситуація в Україні, зокрема її успішне 

просування шляхом демократичного розвитку і 

реформ, має величезний вплив на ситуацію в 

Росії як позитивний приклад і дає російському 

суспільству шанс на демократичні 

перетворення у власній країні.

 

Київ очікує на підтримку Берліна в 

переговорах зі Світовим банком, ЄБРР та 

ЄІБ 

Україна розраховує на підтримку Німеччини у 

проведенні реформ і перемовинах з ключовими 

міжнародними фінансовими інституціями.

 

Посольство в Ізраїлі частково відновлює 

консульський прийом українських 

громадян 

Посольство України в Ізраїлі з 12 травня 

частково відновлює консульський прийом 

громадян України з дотриманням необхідних 

превентивних заходів, впроваджених у зв’язку 

з пандемією COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023350-mzs-ukraini-prokomentuvalo-visnovki-evroradi-sodo-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023350-mzs-ukraini-prokomentuvalo-visnovki-evroradi-sodo-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023739-uspih-v-ukraini-mae-veliceznij-vpliv-na-situaciu-v-rosii-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023739-uspih-v-ukraini-mae-veliceznij-vpliv-na-situaciu-v-rosii-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023455-kiiv-ocikue-na-pidtrimku-berlina-v-peregovorah-zi-svitovim-bankom-ebrr-ta-eib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023455-kiiv-ocikue-na-pidtrimku-berlina-v-peregovorah-zi-svitovim-bankom-ebrr-ta-eib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023455-kiiv-ocikue-na-pidtrimku-berlina-v-peregovorah-zi-svitovim-bankom-ebrr-ta-eib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023455-kiiv-ocikue-na-pidtrimku-berlina-v-peregovorah-zi-svitovim-bankom-ebrr-ta-eib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3023427-posolstvo-v-izraili-castkovo-vidnovlue-konsulskij-prijom-ukrainskih-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3023427-posolstvo-v-izraili-castkovo-vidnovlue-konsulskij-prijom-ukrainskih-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3023427-posolstvo-v-izraili-castkovo-vidnovlue-konsulskij-prijom-ukrainskih-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3023427-posolstvo-v-izraili-castkovo-vidnovlue-konsulskij-prijom-ukrainskih-gromadan.html


 

Із ПАР хочуть повернутися 34 українці – 

посольство шукає варіанти евакуації 

Посольство України у ПАР підтримує контакт 

з українцями, які опинилися фактично 

заблокованими в Південно-Африканській 

Республіці, і намагається вирішити ситуацію з 

їх поверненням на батьківщину.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Київ послаблює карантин: що запрацює з 12 

травня 

У столиці з 12 травня планують запровадити 

перший етап послаблень обмежувальних 

заходів.

 

 

Після 22 травня карантин продовжать – 

Шмигаль 

Після 22 травня уряд буде продовжувати 

карантин, оскільки Україна ще перебуває на 

піку захворюваності на COVID-19.

 

В Україні зафіксували 16 023 випадки 

коронавірусу, за добу – 375. Інфографіка 

Станом на 12 травня в Україні лабораторно 

підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За 

добу - 375 нових.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023779-iz-par-hocut-povernutisa-34-ukrainci-posolstvo-sukae-varianti-evakuacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023779-iz-par-hocut-povernutisa-34-ukrainci-posolstvo-sukae-varianti-evakuacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3021724-kiiv-poslablue-karantin-so-zapracue-z-12-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3021724-kiiv-poslablue-karantin-so-zapracue-z-12-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023306-pisla-22-travna-karantin-prodovzat-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023306-pisla-22-travna-karantin-prodovzat-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023292-v-ukraini-zafiksuvali-16-023-vipadki-koronavirusu-za-dobu-375.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023292-v-ukraini-zafiksuvali-16-023-vipadki-koronavirusu-za-dobu-375.html


 

Ляшко сказав, коли відкриють КПВВ та 

пункти пропуску на кордоні 

Контрольні пункти в'їзду-виїзду будуть 

відкриті разом з іншими пунктами пропуску на 

кордоні після стабілізації епідситуації.

 

 

Показники COVID-19 дозволяють 

розглядати пом’якшення карантину – 

Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

вважає, що показники кількості хворих на 

COVID-19 дозволяють вже розглядати 

майбутні етапи пом’якшення карантину.

 

УКРАЇНА 

 

У "Голосі" кажуть, що підтримають 

"банківський" законопроєкт 

Фракція партії «Голос» підтримає 

законопроєкт «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення деяких механізмів регулювання 

банківської діяльності».

 

 

У Криклія нагадують - міжнародні 

авіарейси без рішення Кабміну неможливі 

Перетинати кордон через пункти пропуску в 

аеропортах України громадяни зможуть після 

відповідного рішення Кабінету міністрів 

України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023464-lasko-skazav-koli-vidkriut-kpvv-ta-punkti-propusku-na-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023464-lasko-skazav-koli-vidkriut-kpvv-ta-punkti-propusku-na-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023544-pokazniki-covid19-dozvolaut-rozgladati-pomaksenna-karantinu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023544-pokazniki-covid19-dozvolaut-rozgladati-pomaksenna-karantinu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023544-pokazniki-covid19-dozvolaut-rozgladati-pomaksenna-karantinu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023544-pokazniki-covid19-dozvolaut-rozgladati-pomaksenna-karantinu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023428-u-golosi-kazut-so-pidtrimaut-bankivskij-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023428-u-golosi-kazut-so-pidtrimaut-bankivskij-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023846-u-kriklia-nagaduut-miznarodni-aviarejsi-bez-risenna-kabminu-nemozlivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023846-u-kriklia-nagaduut-miznarodni-aviarejsi-bez-risenna-kabminu-nemozlivi.html


 

"Слуга народу" підтримає "банківський" 

законопроєкт 13 травня – депутат 

Більшість депутатів із фракції політичної 

партії «Слуга народу» готова підтримати 

законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до 

деяких …

 

 

Федоров спростував фейки щодо продажу 

даних з додатку "Дія" 

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров спростував 

фейки щодо продажу даних з додатку "Дія".

 

 

На Банковій розповіли про пошуки 

кандидатів на посади двох міністрів 

Пошук кандидатів на посади міністрів 

культури та інформаційної політики й освіти і 

науки триває майже в цілодобовому режимі. 

 

Ветеранський рух і підтримка армії: Коляда 

розповіла про плани фонду “Повернись 

живим” 

Благодійний фонд допомоги армії «Повернись 

живим» зосереджуватиме діяльність, 

передусім, на розвитку ветеранського руху і 

технічній підтримці підрозділів ЗСУ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023394-sluga-narodu-pidtrimae-bankivskij-zakonoproekt-13-travna-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3023394-sluga-narodu-pidtrimae-bankivskij-zakonoproekt-13-travna-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3023380-fedorov-sprostuvav-fejki-sodo-prodazu-danih-z-dodatku-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3023380-fedorov-sprostuvav-fejki-sodo-prodazu-danih-z-dodatku-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023823-na-bankovij-rozpovili-pro-posuki-kandidativ-na-posadi-dvoh-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023823-na-bankovij-rozpovili-pro-posuki-kandidativ-na-posadi-dvoh-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023901-veteranskij-ruh-i-pidtrimka-armii-kolada-rozpovila-pro-plani-fondu-povernis-zivim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023901-veteranskij-ruh-i-pidtrimka-armii-kolada-rozpovila-pro-plani-fondu-povernis-zivim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023901-veteranskij-ruh-i-pidtrimka-armii-kolada-rozpovila-pro-plani-fondu-povernis-zivim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023901-veteranskij-ruh-i-pidtrimka-armii-kolada-rozpovila-pro-plani-fondu-povernis-zivim.html


 

Український погляд на Другу світову: 

експерти дають “рецепти” від пропаганди 

Кремля 

Кожна країна ма вибудувати власний погляд на 

події Другої світової війни, аби протистояти 

монополізації Кремлем перемоги.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна втратила 5 мільярдів на імпорті 

електрики з РФ та Білорусі - Буславець 

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, що 

був дозволений з вересня минулого року, 

коштував Україні 5 млрд грн, а також 1,5 млн 

тонн вітчизняного вугілля, що лишилося 

незатребуваним.

 

 

Дефолт Україні не загрожує – Шмигаль 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 

вважає, що Україні більше не загрожує 

банкрутство.

 

Карантинні обмеження торкнулися шістьох 

галузей економіки – Прем’єр 

Локдаун України у звязку із поширенням 

коронавірусної інфекції, або ж повернення 

карантинних заходів, які діяли до 11 травня, не 

планується, а в разі потреби влада діятиме 

локально.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023839-ukrainskij-poglad-na-drugu-svitovu-eksperti-daut-recepti-vid-propagandi-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023839-ukrainskij-poglad-na-drugu-svitovu-eksperti-daut-recepti-vid-propagandi-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023839-ukrainskij-poglad-na-drugu-svitovu-eksperti-daut-recepti-vid-propagandi-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023839-ukrainskij-poglad-na-drugu-svitovu-eksperti-daut-recepti-vid-propagandi-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023682-ukraina-vtratila-5-milardiv-na-importi-elektriki-z-rf-ta-bilorusi-buslavec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023682-ukraina-vtratila-5-milardiv-na-importi-elektriki-z-rf-ta-bilorusi-buslavec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023372-defolt-ukraini-ne-zagrozue-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023372-defolt-ukraini-ne-zagrozue-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023449-karantinni-obmezenna-torknulisa-sistoh-galuzej-ekonomiki-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023449-karantinni-obmezenna-torknulisa-sistoh-galuzej-ekonomiki-premer.html


 

У Туреччині відбулися консультації з 

питань економічної співпраці з Україною 

У контексті світової пандемії COVID-19, що 

має масштабний вплив як на економіки всіх 

країн світу, так і на економічно-торговельні 

двосторонні відносини, турецькі та українські 

бізнесмени активно шукають шляхи та …

 

 

Україні вже зараз бракує внесків до 

Пенсійного фонду, далі буде важче - Лазебна 

Міністр соціальної політики Марина Лазебна 

наголосила на необхідності запровадження 

накопичувальної системи з посильними 

внесками, які сплачуватимуть працівник та 

роботодавець. 

 

У Мінфіні обраховують можливість 

податкових канікул для малого бізнесу  

Міністерство фінансів обраховує можливість 

запровадження податкових канікул для мікро- 

та малого бізнесу, а також їх вплив на бюджет.

 

 

Фонд гарантування продає нерухомість 

"Родовід банку" 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 

травня 2020 року проведе аукціон із продажу 

комерційної нерухомості, що перебуває на 

балансі АТ "Родовід Банк". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023552-u-tureccini-vidbulisa-konsultacii-z-pitan-ekonomicnoi-spivpraci-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023552-u-tureccini-vidbulisa-konsultacii-z-pitan-ekonomicnoi-spivpraci-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023905-ukraini-vze-zaraz-brakue-vneskiv-do-pensijnogo-fondu-dali-bude-vazce-lazebna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023905-ukraini-vze-zaraz-brakue-vneskiv-do-pensijnogo-fondu-dali-bude-vazce-lazebna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023460-u-minfini-obrahovuut-mozlivist-podatkovih-kanikul-dla-malogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023460-u-minfini-obrahovuut-mozlivist-podatkovih-kanikul-dla-malogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023377-fond-garantuvanna-prodae-neruhomist-rodovid-banku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023377-fond-garantuvanna-prodae-neruhomist-rodovid-banku.html


 

Другий блок Запорізької АЕС вивели з 

резерву і підключили до енергосистеми 

Енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 

виведено із резерву та підключено до 

енергомережі.

 

 

Харківський тракторний вийшов з 

карантину та повністю відновив 

виробництво 

Харківський тракторний завод (ХТЗ) після 

вимушеного простою через пандемію 

коронавірусу повністю відновив виробництво.

 

Бензин у квітні в Україні подешевшав на 2 

гривні за літр 

Впродовж квітня 2020 року Антимонопольний 

комітет України (АМКУ) зафіксував зниження 

роздрібних цін на бензин А-95 та дизельне 

пальне до 2 гривень за літр.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова заявляє про симптоми COVID-19 у 

політв'язня Кремля Бугайчука 

Український політв'язень Сергій Бугайчук має 

симптоми зараження коронавірусною 

інфекцією.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023357-drugij-blok-zaporizkoi-aes-viveli-z-rezervu-i-pidklucili-do-energosistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023357-drugij-blok-zaporizkoi-aes-viveli-z-rezervu-i-pidklucili-do-energosistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023748-harkivskij-traktornij-vijsov-z-karantinu-ta-povnistu-vidnoviv-virobnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023748-harkivskij-traktornij-vijsov-z-karantinu-ta-povnistu-vidnoviv-virobnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023748-harkivskij-traktornij-vijsov-z-karantinu-ta-povnistu-vidnoviv-virobnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023748-harkivskij-traktornij-vijsov-z-karantinu-ta-povnistu-vidnoviv-virobnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023793-benzin-u-kvitni-v-ukraini-podesevsav-na-2-grivni-za-litr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023793-benzin-u-kvitni-v-ukraini-podesevsav-na-2-grivni-za-litr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023750-denisova-zaavlae-pro-simptomi-covid19-u-politvazna-kremla-bugajcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023750-denisova-zaavlae-pro-simptomi-covid19-u-politvazna-kremla-bugajcuka.html


 

Кримські татари проводять онлайн-акцію 

до 76-ї річниці депортації 

Кримські татари організували онлайн-акцію, 

приурочену до 76-ї річниці депортації 

кримськотатарського народу з Криму.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ закрило справу Гримчака щодо 

можливого недостовірного декларування 

Кримінальне провадження стосовно 

можливого внесення колишнім заступником 

міністра з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб 

Юрієм Гримчаком недостовірних відомостей 

до е-декларацій закрито.

 

Фігурантам справи про "плівки Єрмака" 

спалили мотоцикл та кинули гранату в авто 

- ЗМІ 

У Деснянське райуправління поліції Києва в 

ніч на 12 травня надійшло повідомлення, що 

чоловіку в автомобіль кинули предмет, схожий 

на гранату.

 

 

СБУ викрила проросійських агітаторів, які 

закликали до повалення влади в Україні 

Кіберфахівці Служби безпеки України 

припинили діяльність групи інтернет-

агітаторів, які за вказівкою російських 

кураторів поширювали у мережі публічні 

заклики до зміни державних кордонів і 

повалення влади.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3023732-krimski-tatari-provodat-onlajnakciu-do-76i-ricnici-deportacii-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3023732-krimski-tatari-provodat-onlajnakciu-do-76i-ricnici-deportacii-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023488-nabu-zakrilo-spravu-grimcaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023488-nabu-zakrilo-spravu-grimcaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023803-figurantam-spravi-pro-plivki-ermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-avto-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023803-figurantam-spravi-pro-plivki-ermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-avto-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023803-figurantam-spravi-pro-plivki-ermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-avto-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023803-figurantam-spravi-pro-plivki-ermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-avto-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023343-sbu-vikrila-prorosijskih-agitatoriv-aki-zaklikali-do-povalenna-vladi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023343-sbu-vikrila-prorosijskih-agitatoriv-aki-zaklikali-do-povalenna-vladi-v-ukraini.html


 

Справи Майдану: ексберкутівцю 

повідомили підозру за розгін 30 листопада 

Державне бюро розслідувань повідомило про 

підозру колишньому міліціонеру полку 

особливого призначення «Беркут» ГУ МВС 

України в місті Києві за розгін майданівців 30 

листопада 2013 року.

 

Поліція відкрила справу через витік даних 

українців з анонімного telegram-каналу 

Національна поліція зареєструвала 

кримінальне провадження за фактом витоку 

інформації про персональні дані громадян з 

анонімного телеграм-каналу.

 

 

Інформаторку "ЛНР" посадили в Україні на 

п'ять років - СБУ 

Засуджено до позбавлення волі поплічницю 

бойовиків, яку Служба безпеки України 

викрила на передачі розвідувальної інформації 

терористам так званої «ЛНР».

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Пацієнти зараз набагато важчі, ніж у березні 

- Інтерв’ю Інтерв’ю 

Відома у Чернівцях волонтерка, колишня 

депутатка обласної ради, а за основною 

спеціальністю лікар-інфекціоніст …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023892-spravi-majdanu-eksberkutivcu-povidomili-pidozru-za-rozgin-30-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023892-spravi-majdanu-eksberkutivcu-povidomili-pidozru-za-rozgin-30-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023894-policia-vidkrila-spravu-cerez-vitik-danih-ukrainciv-z-anonimnogo-telegramkanalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023894-policia-vidkrila-spravu-cerez-vitik-danih-ukrainciv-z-anonimnogo-telegramkanalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3023884-informatorku-lnr-posadili-v-ukraini-na-pat-rokiv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3023884-informatorku-lnr-posadili-v-ukraini-na-pat-rokiv-sbu.html
https://www.facebook.com/olga.kobevko
https://www.facebook.com/olga.kobevko


 

Невиплата надбавок медпрацівникам: 

помилки? непорозуміння? саботаж? 

АНАЛІТИКА 

Розрахуватися з медиками за березень 

обіцяють найближчими днями. Впроваджений 

із квітня новий механізм виплат запрацює в 

середині травня 

 

В Австрію вилетять ще два чартери з 

українськими заробітчанами 

(ЕКСКЛЮЗИВ) 

Асоціація виробників фруктів та овочів 

Верхньої Австрії організовує на 18 травня ще 

два спеціальні авіарейси, які доставлять 

сезонних робітників з Києва до Лінца.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Go_A на Євробаченні-2021 знов заспіває 

пісню в стилі електрофольк 

На пісенному конкурсі Євробачення-2021 

переможець національного відбору гурт Go_A 

знов підготує пісню в своєму стилі.

 

 

У Києві вдвічі зросте кількість спортивних 

та фізкультурно-оздоровчих споруд 

Проєктом Генерального плану Києва намічено 

збільшення місткості та кількості масових 

спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд 

загальноміського та місцевого рівня майже 

удвічі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023930-neviplata-nadbavok-medpracivnikam-pomilki-neporozuminna-sabotaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023930-neviplata-nadbavok-medpracivnikam-pomilki-neporozuminna-sabotaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023930-neviplata-nadbavok-medpracivnikam-pomilki-neporozuminna-sabotaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023930-neviplata-nadbavok-medpracivnikam-pomilki-neporozuminna-sabotaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023770-v-avstriu-viletat-se-dva-carteri-z-ukrainskimi-zarobitcanami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023770-v-avstriu-viletat-se-dva-carteri-z-ukrainskimi-zarobitcanami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023770-v-avstriu-viletat-se-dva-carteri-z-ukrainskimi-zarobitcanami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023770-v-avstriu-viletat-se-dva-carteri-z-ukrainskimi-zarobitcanami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3023939-goa-na-evrobacenni2021-znov-zaspivae-pisnu-v-stili-elektrofolk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3023939-goa-na-evrobacenni2021-znov-zaspivae-pisnu-v-stili-elektrofolk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3023679-u-kievi-vdvici-zroste-kilkist-sportivnih-ta-fizkulturnoozdorovcih-sporud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3023679-u-kievi-vdvici-zroste-kilkist-sportivnih-ta-fizkulturnoozdorovcih-sporud.html


 

Wizz Air почала продаж квитків з Харкова 

до Вроцлава на 24 травня 

У Харкові авіакомпанія Wizz Air почала 

продаж квитків на 24 травня до польського 

Вроцлава, хоча питання відновлення 

пасажирських авіарейсів в Україні ще не 

вирішено.

 

"Всеукраїнську школу онлайн" планують 

розширити на весь навчальний рік 

Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" може 

бути розширено на весь навчальний рік для 

всіх з 1 по 11 класи.

 

 

Як вибрати якісну полуницю. Інфографіка 

На що слід звертати увагу, якими мають бути 

справжні колір, аромат, блиск, насіння, 

хвостик, - та як перевірити ягоди вдома на 

нітрати

 

Авіакомпанії вводять людей в оману 

анонсами польотів на травень-червень - 

Мінінфраструктури 

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України 

на травень-червень, вводять людей в оману, 

адже про відновлення авіасполучення України 

з іншими країнами поки що не йдеться.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023674-wizz-air-pocala-prodaz-kvitkiv-z-harkova-do-vroclava-na-24-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3023674-wizz-air-pocala-prodaz-kvitkiv-z-harkova-do-vroclava-na-24-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023915-vseukrainsku-skolu-onlajn-planuut-rozsiriti-na-ves-navcalnij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023915-vseukrainsku-skolu-onlajn-planuut-rozsiriti-na-ves-navcalnij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-health/3023676-ak-vibrati-akisnu-polunicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-health/3023676-ak-vibrati-akisnu-polunicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023760-aviakompanii-vvodat-ludej-v-omanu-anonsami-polotiv-na-travencerven-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023760-aviakompanii-vvodat-ludej-v-omanu-anonsami-polotiv-na-travencerven-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023760-aviakompanii-vvodat-ludej-v-omanu-anonsami-polotiv-na-travencerven-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023760-aviakompanii-vvodat-ludej-v-omanu-anonsami-polotiv-na-travencerven-mininfrastrukturi.html


 

У мережі відбулася прем'єра стрічки Сергія 

Лозниці про похорон Сталіна - ВІДЕО 

Телеканал "Настоящее время" здійснив 

прем’єрний показ документального фільму 

українського режисера Сергія Лозниці 

"Державний похорон".

 

 

Київстар та «Планета Кіно» показали у 

Борисполі фільм «Мої думки тихі» 

Національний телеком-оператор «Київстар» 

спільно з компанією «Планета Кіно» 

організували в Борисполі пересувний 

кінотеатр, де мешканці одного з житлових 

комплексів з власних балконів мали змогу 

переглянути фільм «Мої думки тихі».

 

"Книжковий Арсенал" перенесли на 

наступний рік 

У зв’язку з поширенням COVID-19 

Мистецький арсенал не зможе провести Х 

Міжнародний фестиваль «Книжковий 

Арсенал» цього року й переносить його на 26-

30 травня 2021-го.
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