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ТОП 

 

Москва пропонує Україні мир в обмін на 

російські анклави на Донбасі – посол Щерба 

Прагнучи до встановлення контролю над 

Україною, Росія пропонує Києву мир у 

розпочатій нею війні в обмін на створення на 

Донбасі контрольованих Кремлем російських 

анклавів.

 

 

Прокуратура АРК використає інтерв’ю 

Поклонської у кримінальному провадженні 

проти неї 

Прокуратура АРК використає інтерв’ю 

журналіста Дмитра Гордона з колишнім 

"прокурором" окупованого Росією Криму 

Наталією Поклонською в кримінальному 

провадженні проти неї. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024580-moskva-proponue-ukraini-mir-v-obmin-na-rosijski-anklavi-na-donbasi-posol-serba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024580-moskva-proponue-ukraini-mir-v-obmin-na-rosijski-anklavi-na-donbasi-posol-serba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3024002-prokuratura-ark-vikoristae-intervu-poklonskoi-u-kriminalnomu-provadzenni-proti-nei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3024002-prokuratura-ark-vikoristae-intervu-poklonskoi-u-kriminalnomu-provadzenni-proti-nei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3024002-prokuratura-ark-vikoristae-intervu-poklonskoi-u-kriminalnomu-provadzenni-proti-nei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3024002-prokuratura-ark-vikoristae-intervu-poklonskoi-u-kriminalnomu-provadzenni-proti-nei.html


 

Що відомо про «злив» Телеграм-ботом 

персональних даних українців АНЛІТИКА 

Дехто дуже наполегливо натякає на додаток 

«Дія» - нібито, саме через нього автори 

анонімних Телеграм-каналів й отримали бази 

даних. Але чи насправді це так?

 

 

Уряд дозволить гуляти більшими 

компаніями і збиратися вчотирьох у 

ресторанах 

Уряд вирішив пом’якшити обмеження щодо 

перебування людей на свіжому повітрі, тому 

прогулюватися парками можна буде 

компанією до 8 людей після технічних 

доопрацювань відповідної урядової постанови 

та набуття нею чинності.

 

 

РНБО попереджає про загрозу "водного 

дефіциту" 

За участі секретаря РНБО Олексія Данілова 

відбулось засідання робочої групи з питань 

безпеки водних ресурсів держави та 

забезпечення населення якісною питною 

водою в населених пунктах України. 

 

Уряд дозволив таксистам їздити смугами 

для громадського транспорту 

Кабінет міністрів ухвалив постанову про 

внесення змін до Правил дорожнього руху, 

якою дозволив таксі рухатися окремими 

смугами для громадського транспорту.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3024539-so-vidomo-pro-zliv-telegrambotom-personalnih-danih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3024539-so-vidomo-pro-zliv-telegrambotom-personalnih-danih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024639-urad-dozvolit-gulati-bilsimi-kompaniami-i-zbiratisa-vcotiroh-u-restoranah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024639-urad-dozvolit-gulati-bilsimi-kompaniami-i-zbiratisa-vcotiroh-u-restoranah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024639-urad-dozvolit-gulati-bilsimi-kompaniami-i-zbiratisa-vcotiroh-u-restoranah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024639-urad-dozvolit-gulati-bilsimi-kompaniami-i-zbiratisa-vcotiroh-u-restoranah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024836-rnbo-poperedzae-pro-zagrozu-vodnogo-deficitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024836-rnbo-poperedzae-pro-zagrozu-vodnogo-deficitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024575-urad-dozvoliv-taksistam-izditi-smugami-dla-gromadskogo-transportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024575-urad-dozvoliv-taksistam-izditi-smugami-dla-gromadskogo-transportu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна може отримати $1,75 мільярда від 

МВФ за три-чотири тижні – голова 

фінкомітету ВР 

Голова Комітету з питань фінансів, податкової 

та митної політики Данило Гетманцев (фракція 

"Слуга народу") прогнозує отримання першого 

траншу від Міжнародного валютного фонду за 

три-чотири тижні.

 

Представники бізнесу України і Хорватії 

обговорять співпрацю в агросекторі 

Представники українських і хорватських 

урядових та ділових кіл проведуть 14 травня 

вебінар "Експортний потенціал агросектору 

України" щодо співробітництва в аграрному 

секторі.

 

 

Україна сподівається на активізацію 

економічних відносин з Великою Британією 

Україна зацікавлена у збереженні торговельно-

економічних відносин з Великою Британією та, 

з огляду на її вихід із ЄС, сподівається на 

підписання найближчим часом Угоди про 

політичне співробітництво, вільну торгівлю і 

партнерство між нашими країнами.

 

Тимчасова повірена у справах США Квін 

обговорила з Саакашвілі реформи в Україні 

Тимчасова повірена у справах США в Україні 

Крістіна Квін зустрілась з главою Виконавчого 

комітету реформ Михаїлом Саакашвілі, щоб 

обговорити зусилля щодо реформ в Україні.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024443-ukraina-moze-otrimati-175-milarda-vid-mvf-za-tricotiri-tizni-golova-finkomitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024443-ukraina-moze-otrimati-175-milarda-vid-mvf-za-tricotiri-tizni-golova-finkomitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024443-ukraina-moze-otrimati-175-milarda-vid-mvf-za-tricotiri-tizni-golova-finkomitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024443-ukraina-moze-otrimati-175-milarda-vid-mvf-za-tricotiri-tizni-golova-finkomitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024552-predstavniki-biznesu-ukraini-i-horvatii-obgovorat-spivpracu-v-agrosektori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024552-predstavniki-biznesu-ukraini-i-horvatii-obgovorat-spivpracu-v-agrosektori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024503-ukraina-spodivaetsa-na-aktivizaciu-ekonomicnih-vidnosin-z-velikou-britanieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024503-ukraina-spodivaetsa-na-aktivizaciu-ekonomicnih-vidnosin-z-velikou-britanieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024751-timcasova-povirena-u-spravah-ssa-kvin-obgovorila-z-saakasvili-reformi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024751-timcasova-povirena-u-spravah-ssa-kvin-obgovorila-z-saakasvili-reformi-v-ukraini.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 16 425 випадків 

коронавірусу, за добу - 402 

Станом на 13 травня в Україні лабораторно 

підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За 

добу - 402 нових випадків.

 

Степанов назвав можливі дати наступних 

етапів послаблення карантину 

Міністерство охорони здоров'я представить 

алгоритм зняття обмежень.

 

МОЗ планує створити мережу центрів з 

контролю за захворюваністю 

Міністерство охорони здоров'я разом з 

експертами перегляне законопроєкт про 

санітарно-епідемічне благополуччя населення.

 

В Україні розробили захисні шоломи для 

лікарів - у 15 разів дешевші від аналогів 

Інженери з Харкова розробили захисні шоломи 

для лікарів, що в 15 разів дешевші від 

закордонних аналогів.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024112-v-ukraini-pidtverdili-16-425-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-402.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024112-v-ukraini-pidtverdili-16-425-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-402.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024245-stepanov-nazvav-mozlivi-dati-nastupnih-etapiv-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024245-stepanov-nazvav-mozlivi-dati-nastupnih-etapiv-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024006-moz-planue-stvoriti-merezu-centriv-z-kontrolu-za-zahvoruvanistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024006-moz-planue-stvoriti-merezu-centriv-z-kontrolu-za-zahvoruvanistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3024893-v-ukraini-rozrobili-zahisni-solomi-dla-likariv-u-15-raziv-desevsi-vid-analogiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3024893-v-ukraini-rozrobili-zahisni-solomi-dla-likariv-u-15-raziv-desevsi-vid-analogiv.html


 

УКРАЇНА 

 

Разумков каже, що не збирається йти в мери 

Києва 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

спростував інформацію про ймовірне 

висунення його кандидатури на посаду мера 

Києва.

 

 

Депутати підтримали законопроєкт про 

зміни правил е-декларування 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №3355-1 "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо визначення 

суб'єктів, на яких поширюється дія 

антикорупційного законодавства".

 

 

Рада збирається замінити слово "злочин" у 

125 законах 

ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт 

№3314 "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з 

прийняттям закону "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень".

 

 

Саакашвілі показали план реформ 

Укроборонпрому 

Керівництво державного концерну 

"Укроборонпром" представило власні плани 

реформи оборонних підприємств концерну 

голові Виконавчого комітету Національної 

ради реформи при Президенті України 

Михайлу Саакашвілі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3024511-razumkov-kaze-so-ne-zbiraetsa-jti-v-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3024511-razumkov-kaze-so-ne-zbiraetsa-jti-v-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024832-deputati-pidtrimali-zakonoproekt-pro-zmini-pravil-edeklaruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024832-deputati-pidtrimali-zakonoproekt-pro-zmini-pravil-edeklaruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024814-rada-zbiraetsa-zaminiti-slovo-zlocin-u-125-zakonah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024814-rada-zbiraetsa-zaminiti-slovo-zlocin-u-125-zakonah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024808-saakasvili-pokazali-plan-reform-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024808-saakasvili-pokazali-plan-reform-ukroboronpromu.html


 

Владу просять взяти під контроль 

будівництво меморіалу в Бабиному Яру 

Представники української культурної та 

наукової спільноти закликали Президента 

Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра 

Дениса Шмигаля та мера Києва Віталія Кличка 

взяти повну державну відповідальність за 

створення Національного меморіального 

комплексу в Бабиному Яру.

 

 

Столичний транспорт планують запустити у 

звичайному режимі після 22 травня - 

Кличко 

Столична влада планує після 22 травня 

відновити роботу наземного громадського 

транспорту у звичайному режимі. 

 

У центрі Києва протестували автобусні 

перевізники 

На Європейській площі Києва у середу 

розпочалася акція протесту автобусних 

перевізників з вимогами послаблення 

карантину. 

 

 

Уряд надав добровольцям право на 

безкоштовну реабілітацію та лікування 

Кабмін підтримав постанову, якою воїнам-

добровольцям надається право проходити 

санаторно-курортне лікування та реабілітацію 

коштом держави.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024563-vladu-prosat-vzati-pid-kontrol-budivnictvo-memorialu-v-babinomu-aru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024563-vladu-prosat-vzati-pid-kontrol-budivnictvo-memorialu-v-babinomu-aru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3024321-stolicnij-transport-planuut-zapustiti-u-zvicajnomu-rezimi-pisla-22-travna-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3024321-stolicnij-transport-planuut-zapustiti-u-zvicajnomu-rezimi-pisla-22-travna-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3024321-stolicnij-transport-planuut-zapustiti-u-zvicajnomu-rezimi-pisla-22-travna-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3024321-stolicnij-transport-planuut-zapustiti-u-zvicajnomu-rezimi-pisla-22-travna-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3024187-u-centri-kieva-protestuut-avtobusni-perevizniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3024187-u-centri-kieva-protestuut-avtobusni-perevizniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3024887-urad-nadav-dobrovolcam-pravo-na-bezkostovnu-reabilitaciu-ta-likuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3024887-urad-nadav-dobrovolcam-pravo-na-bezkostovnu-reabilitaciu-ta-likuvanna.html


ЕКОНОМІКА 

 

Держгеокадастр підписав зі Світовим 

банком комплексну програму дій  

Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру узгодила комплексну 

програму дій у сфері управління земельними 

відносинами та геопросторових даних з 

Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку …

 

Нацбанк і надалі знижуватиме облікову 

ставку - Смолій 

Макроекономічні умови в країні дозволяють 

Національному банку продовжувати тенденцію 

щодо зниження облікової ставки.

 

 

Уряд не планує обмежувати експорт 

пшениці 

В Україні сформовано шестимісячний запас 

пшениці для внутрішнього споживання 

країною, і якщо не буде експортовано 

заплановану кількість зерна, то зайву пшеницю 

нікуди буде дівати.

 

 

Коронакриза: Рада ухвалила закон про 

додаткову підтримку платників податків  

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо додаткової підтримки 

платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання 

виникнення і поширення коронавірусної 

хвороби".

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024834-derzgeokadastr-pidpisav-zi-svitovim-bankom-kompleksnu-programu-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024834-derzgeokadastr-pidpisav-zi-svitovim-bankom-kompleksnu-programu-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024378-nacbank-i-nadali-znizuvatime-oblikovu-stavku-smolij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024378-nacbank-i-nadali-znizuvatime-oblikovu-stavku-smolij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024368-urad-ne-planue-obmezuvati-eksport-psenici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024368-urad-ne-planue-obmezuvati-eksport-psenici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024409-koronakriza-rada-uhvalila-zakon-pro-dodatkovu-pidtrimku-platnikiv-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3024409-koronakriza-rada-uhvalila-zakon-pro-dodatkovu-pidtrimku-platnikiv-podatkiv.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Живий товар: Денісова пропонує 

заборонити сурогатне материнство для 

іноземців 

Відеоролик, на якому демонструються 46 

дітей, народжених методом сурогатного 

материнства від іноземців, підтверджує, що 

технології сурогатного материнства 

рекламуються як «товар високої якості».

 

 

Денісова просить СБУ знайти хакерів, які 

атакують сайт омбудсмена 

На офіційний вебсайт Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини 

здійснюються масовані сторонні атаки.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Шеремета: суд відмовився 

змінювати запобіжний захід Антоненку 

Суд відхилив клопотання захисту 

підозрюваного у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія 

Антоненка («Ріффмастера») щодо зміни 

запобіжного заходу.

 

 

Фігуранта справи про убивство 

Вербицького підозрюють у використанні 

підроблених документів 

Підозрюваному у викраденні та катуванні 

ексдепутата Ігоря Луценка та майданівця Юрія 

Вербицького повідомили про підозру у 

використанні підроблених документів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024901-zivij-tovar-denisova-proponue-zaboroniti-surogatne-materinstvo-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024901-zivij-tovar-denisova-proponue-zaboroniti-surogatne-materinstvo-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024901-zivij-tovar-denisova-proponue-zaboroniti-surogatne-materinstvo-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024901-zivij-tovar-denisova-proponue-zaboroniti-surogatne-materinstvo-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024737-denisova-prosit-sbu-znajti-hakeriv-aki-atakuut-sajt-ombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024737-denisova-prosit-sbu-znajti-hakeriv-aki-atakuut-sajt-ombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024806-sprava-seremeta-sud-vidmovivsa-zminuvati-zapobiznij-zahid-antonenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024806-sprava-seremeta-sud-vidmovivsa-zminuvati-zapobiznij-zahid-antonenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024842-figuranta-spravi-pro-ubivstvo-verbickogo-pidozruut-u-vikoristanni-pidroblenih-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024842-figuranta-spravi-pro-ubivstvo-verbickogo-pidozruut-u-vikoristanni-pidroblenih-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024842-figuranta-spravi-pro-ubivstvo-verbickogo-pidozruut-u-vikoristanni-pidroblenih-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024842-figuranta-spravi-pro-ubivstvo-verbickogo-pidozruut-u-vikoristanni-pidroblenih-dokumentiv.html


 

Адвокати збираються оскаржити арешт 

Януковича 

Захист колишнього президента Віктора 

Януковича подаватиме апеляційну скаргу на 

рішення Печерського районного суду Києва від 

12 травня про обрання Януковичу запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою у справі

 

 

Замах на лідера одеського "Автомайдану": 

суд залишив фігурантів справи у СІЗО 

Колегія Приморського райсуду Одеси 

прийняла рішення продовжити ще на 60 діб 

тримання у СІЗО Станіслава Руденка та Юрія 

Гаврилюка, яким слідство інкримінує замах на 

вбивство лідера Автомайдану Віталія 

Устименка.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Препарат, який приймають ВІЛ-інфіковані, 

можливо, захищає від коронавірусу  - 

Оксана Солдатенкова, лікар-інфекціоніст 

(Інтерв'ю) 

Для багатьох країн настає час приймати 

рішення щодо карантину. Час робити висновки 

про епідемію, властивості коронавірусу і 

здатність людства йому протистояти.

 

 

Остання експедиція Василя Омеляновича 

Трагедія на станції “Вернадський” сколихнула 

Малин. 34-річний кухар 25-ї Української 

антарктичної експедиції Василь Омелянович 

трагічно загинув за тисячі кілометрів від 

рідного міста Малин Житомирської області.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024899-advokati-zbirautsa-oskarziti-arest-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024899-advokati-zbirautsa-oskarziti-arest-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3024822-zamah-na-lidera-odeskogo-avtomajdanu-sud-zalisiv-figurantiv-spravi-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3024822-zamah-na-lidera-odeskogo-avtomajdanu-sud-zalisiv-figurantiv-spravi-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3023874-oksana-soldatenkova-likarinfekcionist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3023874-oksana-soldatenkova-likarinfekcionist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3023874-oksana-soldatenkova-likarinfekcionist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3023874-oksana-soldatenkova-likarinfekcionist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3024413-ostanna-ekspedicia-vasila-omelanovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3024413-ostanna-ekspedicia-vasila-omelanovica.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

"Фокстер&Макс" і "Тім Талер": Чілдрен 

кінофест оголосив програму 

Кінофестиваль для дітей та підлітків «Чілдрен 

кінофест», який цьогоріч відбудеться онлайн із 

29 травня по 7 червня на 

сайті www.childrenkinofest.com, - оголосив 

програму.

 

 

Рада підтримала продовження санкцій 

проти російських соцмереж 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

схвалення пропозицій щодо продовження 

строку застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)".

 

 

Акція "Стоп культурний карантин" 

відбулась у 25 містах України 

Всеукраїнську акцію «Стоп культурний 

карантин» підтримали представники 

креативної індустрії в 25-ти містах. 

 

Одеський кінофестиваль цьогоріч 

відбудеться восени в онлайн-форматі 

11-й Одеський міжнародний кінофестиваль, 

який мав відбутися у липні, перенесли на 

осінь, він проходитиме в онлайн-форматі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3024785-fokstermaks-i-tim-taler-cildren-kinofest-ogolosiv-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3024785-fokstermaks-i-tim-taler-cildren-kinofest-ogolosiv-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024830-rada-pidtrimala-prodovzenna-sankcij-proti-rosijskih-socmerez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3024830-rada-pidtrimala-prodovzenna-sankcij-proti-rosijskih-socmerez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3024840-akcia-stop-kulturnij-karantin-vidbulas-u-25-mistah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3024840-akcia-stop-kulturnij-karantin-vidbulas-u-25-mistah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3024037-odeskij-kinofestival-cogoric-vidbudetsa-voseni-v-onlajnformati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3024037-odeskij-kinofestival-cogoric-vidbudetsa-voseni-v-onlajnformati.html


 

Нові терміни прийому до вищих навчальних 

закладів 

Через пандемію COVID-19 прийом заяв, іспити 

і творчих конкурси, оголошення списків та 

зарахування на навчання відбудуться у 

зазначені МОЗ дні

 

 

Уряд не запроваджував жодних обмежень на 

виїзд українців за кордон – Прем’єр  

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав 

фейком інформацію про нібито встановлення 

обмежень на виїзд українців за кордон.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023925-novi-termini-prijomu-do-visih-navcalnih-zakladiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3023925-novi-termini-prijomu-do-visih-navcalnih-zakladiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024269-urad-ne-zaprovadzuvav-zodnih-obmezen-na-viizd-ukrainciv-za-kordon-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024269-urad-ne-zaprovadzuvav-zodnih-obmezen-na-viizd-ukrainciv-za-kordon-premer.html

