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ТОП

 

Уряд дав добро на відкриття 

непродовольчих ринків 

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до 

постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які 

дозволять відновити роботу непродовольчих 

ринків.

 

 

Опендатабот спростовує заяву поліції про 

злив персональних даних мільйонів 

українців 

Платформа відкритих даних "Опендатабот" 

спростовує заяву поліції про злив 

персональних даних мільйонів українців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025366-urad-dav-dobro-na-vidkritta-neprodovolcih-rinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025366-urad-dav-dobro-na-vidkritta-neprodovolcih-rinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025560-opendatabot-sprostovue-zaavu-policii-pro-zliv-personalnih-danih-miljoniv-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025560-opendatabot-sprostovue-zaavu-policii-pro-zliv-personalnih-danih-miljoniv-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025560-opendatabot-sprostovue-zaavu-policii-pro-zliv-personalnih-danih-miljoniv-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025560-opendatabot-sprostovue-zaavu-policii-pro-zliv-personalnih-danih-miljoniv-ukrainciv.html


 

Справи проти РФ: Зеркаль очолила захист 

Нафтогазу у міжнародних судах 

Олена Зеркаль очолила захист Нафтогазу в 

міжнародних арбітражах та іноземних судових 

і виконавчих провадженнях, а також у справах 

проти Російської Федерації.

 

Китай відреагував на судовий позов в 

Україні: У ситуації з пандемією - ми 

постраждала сторона 

Китай є країною, яка постраждала від епідемії 

коронавірусу, і жодним чином не стороною, 

яка домоглася користі від епідемії, а тим 

більше - не стороною, що заподіяла біду 

іншим.

 

 

З України вивезуть дітей від сурогатних 

матерів, народжених під час карантину - 

Денісова 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова спільно з представниками 

Міністерства закордонних справ і Державної 

міграційної служби домовилися про вивезення 

за межі України дітей, яких у період карантину 

народили сурогатні матері.

 

Коти хворіють на COVID-19 і можуть 

заразитися від людей - вчені 

Дослідники з Токійського університету та 

Університету Вісконсин-Медісон з’ясували, 

що домашні коти можуть заражати одне 

одного коронавірусом, не маючи при цьому 

жодних симптомів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025582-spravi-proti-rf-zerkal-ocolila-zahist-naftogazu-u-miznarodnih-sudah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025582-spravi-proti-rf-zerkal-ocolila-zahist-naftogazu-u-miznarodnih-sudah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025394-kitaj-vidreaguvav-na-sudovij-pozov-v-ukraini-u-situacii-z-pandemieu-mi-postrazdala-storona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025394-kitaj-vidreaguvav-na-sudovij-pozov-v-ukraini-u-situacii-z-pandemieu-mi-postrazdala-storona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025394-kitaj-vidreaguvav-na-sudovij-pozov-v-ukraini-u-situacii-z-pandemieu-mi-postrazdala-storona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025394-kitaj-vidreaguvav-na-sudovij-pozov-v-ukraini-u-situacii-z-pandemieu-mi-postrazdala-storona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025376-z-ukraini-vivezut-ditej-vid-surogatniih-materiv-narodzenih-pid-cas-karantinu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025376-z-ukraini-vivezut-ditej-vid-surogatniih-materiv-narodzenih-pid-cas-karantinu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025376-z-ukraini-vivezut-ditej-vid-surogatniih-materiv-narodzenih-pid-cas-karantinu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025376-z-ukraini-vivezut-ditej-vid-surogatniih-materiv-narodzenih-pid-cas-karantinu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3025414-koti-hvoriut-na-covid19-i-mozut-zarazitisa-vid-ludej-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3025414-koti-hvoriut-na-covid19-i-mozut-zarazitisa-vid-ludej-vceni.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба і Комісар ЄС домовилися 

прискорити роботу над укладанням 

“промислового безвізу” 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба і Комісар ЄС з питань сусідства та 

розширення Олівер Варгеї домовилися 

пришвидшити спільну роботу над укладанням 

“промислового безвізу” між Україною та ЄС.

 

 

 

Клімкін вважає візит Козака до Берліна 

негативною історією для України 

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін 

вважає візит заступника голови адміністрації 

президента Росії Дмитрія Козака до Берліна 

негативною історією для України незалежно 

від того, були ми про нього попереджені чи ні.

 

Україна в ОБСЄ закликала Росію пустити 

міжнародні організації у Крим та на Донбас 

Україна занепокоєна приховуванням Росією 

ситуації щодо поширення коронавірусу на 

окупованих територіях в Криму та на Донбасі і 

закликає Москву допустити туди міжнародні 

організації та гуманітарні місії для надання 

допомоги населенню. 

 

Через агресію РФ в Україні 21 тисяча км² 

забруднені мінами – Міноборони в ОБСЄ 

Російська агресія проти України призвела до 

того, що площа районів, забруднених мінами 

та вибухонебезпечними залишками війни, 

становить 7 тис. кв. км на підконтрольній 

уряду території Донбасу та 14 тис. кв. км – на 

окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей і АР Крим.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025423-kuleba-i-komisar-es-domovilisa-priskoriti-robotu-nad-ukladannam-promislovogo-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025423-kuleba-i-komisar-es-domovilisa-priskoriti-robotu-nad-ukladannam-promislovogo-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025423-kuleba-i-komisar-es-domovilisa-priskoriti-robotu-nad-ukladannam-promislovogo-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025423-kuleba-i-komisar-es-domovilisa-priskoriti-robotu-nad-ukladannam-promislovogo-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025437-klimkin-vvazae-vizit-kozaka-do-berlina-negativnou-istorieu-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025437-klimkin-vvazae-vizit-kozaka-do-berlina-negativnou-istorieu-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025652-ukraina-v-obse-zaklikala-rosiu-pustiti-miznarodni-organizacii-u-krim-ta-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025652-ukraina-v-obse-zaklikala-rosiu-pustiti-miznarodni-organizacii-u-krim-ta-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3024995-cerez-agresiu-rf-21-tisacu-kvadratnih-kilometriv-ukraini-zabrudneno-minami-minoboroni-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3024995-cerez-agresiu-rf-21-tisacu-kvadratnih-kilometriv-ukraini-zabrudneno-minami-minoboroni-v-obse.html


КОРОНАВІРУС 

 

Наступний етап пом'якшення карантину - 

22 травня: що відкриють 

Наступний етап по'мякшення карантину - 22 

травня: відкриють громадський транспорт, 

дошкільні навчальні заклади, готелі, дадуть 

дозвіл на проведення ЗНО, спортивних 

змагань.

 

 

Кабмін вніс COVID-19 у перелік 

професійних захворювань медиків 

Кабінет міністрів доповнив перелік 

професійних захворювань медичних 

працівників коронавірусною хворобою 

(COVID-19).

 

В Україні підтвердили 16 847 випадків 

коронавірусу, за добу – 422. Інфографіка 

В Україні підтверджено 16 847 випадків 

COVID-19, з них 422 протягом останньої доби.

 

 

Пацієнти восени можуть відчути дефіцит 

ліків - керівник ДП "Медзакупівлі" 

Українські пацієнти вже восени можуть 

відчути значний дефіцит медичних препаратів, 

адже закупівлі ліків бюджетним коштом цього 

року досі не розпочалися.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025077-nastupnij-etap-pomaksenna-karantinu-22-travna-so-vidkriut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025077-nastupnij-etap-pomaksenna-karantinu-22-travna-so-vidkriut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025275-kabmin-vnis-covid19-u-perelik-profesijnih-zahvoruvan-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025275-kabmin-vnis-covid19-u-perelik-profesijnih-zahvoruvan-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025029-v-ukraini-pidtverdili-16-847-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-422-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025029-v-ukraini-pidtverdili-16-847-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-422-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025151-pacienti-voseni-mozut-vidcuti-deficit-likiv-kerivnik-dp-medzakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025151-pacienti-voseni-mozut-vidcuti-deficit-likiv-kerivnik-dp-medzakupivli.html


 

В Україні проведуть клінічні випробування 

"Амізону" для лікування хворих на COVID-

19 

Міністерство охорони здоров'я України 

дозволило проведення клінічного 

випробування препарату "Амізон" для 

лікування хворих на COVID-19. 

 

 

Суд просять зобов’язати уряд встановити 

граничні ціни на протиепідемічні товари 

Громадська організація «Центр захисту киян» 

просить Окружний адміністративний суд міста 

Києва зобов’язати Кабінет міністрів України 

встановити граничні ціни на товари 

протиепідемічного призначення. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський може знову балотуватися у 

президенти - заступник Єрмака 

Перший заступник глави Офісу Президента 

України Сергій Трофімов не відкидає 

можливості того, що Володимир Зеленський 

буде повторно балотуватися на посаду 

президента.

 

 

Трофімов: Кандидат у мери Києва буде 

несподіванкою для всіх  

Партія "Слуга народу" на вибори мера Києва 

виставить найсильнішу кандидатуру.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025482-v-ukraini-provedut-klinicni-viprobuvanna-amizonu-dla-likuvanna-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025482-v-ukraini-provedut-klinicni-viprobuvanna-amizonu-dla-likuvanna-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025482-v-ukraini-provedut-klinicni-viprobuvanna-amizonu-dla-likuvanna-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025482-v-ukraini-provedut-klinicni-viprobuvanna-amizonu-dla-likuvanna-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025273-sud-prosat-zobovazati-urad-vstanoviti-granicni-cini-na-protiepidemicni-tovari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025273-sud-prosat-zobovazati-urad-vstanoviti-granicni-cini-na-protiepidemicni-tovari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025534-zelenskij-moze-povtorno-balotuvatisa-u-prezidenti-zastupnik-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025534-zelenskij-moze-povtorno-balotuvatisa-u-prezidenti-zastupnik-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3025544-trofimov-kandidat-u-meri-kieva-bude-nespodivankou-dla-vsih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3025544-trofimov-kandidat-u-meri-kieva-bude-nespodivankou-dla-vsih.html


 

Вибори мерів: "Слуга народу" висуватиме 

кандидатів в усіх містах 

Партія "Слуга народу" планує висувати 

кандидатів на посади міських голів у всіх 

містах.

 

 

Кабмін звільнив голову Держрезерву 

Кабінет міністрів звільнив із посади голови 

Державного агентства резерву України 

Ярослава Погорілого. 

 

Оскарження в КСУ "банківського" закону 

не вплине на отримання траншу МВФ – 

депутат 

Оскарження в Конституційному Суді закону 

про удосконалення деяких механізмів 

регулювання банківської діяльності не вплине 

на результат переговорів із Міжнародним 

валютним фондом і отримання Україною 

траншу від МВФ.

 

 

У зоні ООС загинули двоє українських 

військових 

Під час планових занять в районі проведення 

операції Об’єднаних сил 13 травня загинули 

двоє військовослужбовців.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025569-vibori-meriv-sluga-narodu-visuvatime-kandidativ-v-usih-mistah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025569-vibori-meriv-sluga-narodu-visuvatime-kandidativ-v-usih-mistah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025285-kabmin-zvilniv-golovu-derzrezervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025285-kabmin-zvilniv-golovu-derzrezervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025102-oskarzenna-v-ksu-bankivskogo-zakonu-ne-vpline-na-otrimanna-transu-mvf-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025102-oskarzenna-v-ksu-bankivskogo-zakonu-ne-vpline-na-otrimanna-transu-mvf-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025102-oskarzenna-v-ksu-bankivskogo-zakonu-ne-vpline-na-otrimanna-transu-mvf-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025102-oskarzenna-v-ksu-bankivskogo-zakonu-ne-vpline-na-otrimanna-transu-mvf-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3025346-u-zoni-oos-zaginuli-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3025346-u-zoni-oos-zaginuli-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html


ЕКОНОМІКА 

 

Україна отримає макрофінансову допомогу 

ЄС відразу після рішення МВФ – 

єврокомісар 

Україна виконала всі умови для виділення 

подальшої макрофінансової допомоги ЄС 

обсягом 500 млн євро і отримає її відразу після 

схвалення МВФ рішення про подальшу 

співпрацю з Києвом.

 

 

В Україні нарахували понад три тисячі 

мільйонерів 

Доходи, отримані у 2019 році, задекларували 

вже понад 200 тисяч громадян.

 

Проєкт про водний транспорт створює 

низку загроз для українських 

судновласників - експерти 

Проєкт Закону України «Про внутрішній 

водний транспорт» (№ 1182-1-д) створює 

низку загроз та перешкод для розвитку 

річкового транспорту та формує 

дискримінаційні умови для українських 

судновласників. 

 

Запитати НБУ про ліцензування відтепер 

можна онлайн 

Національний банк України надає можливість 

дистанційно звертатися з питаннями щодо 

ліцензування.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025410-ukraina-otrimae-makrofinansovu-dopomogu-es-vidrazu-pisla-risenna-mvf-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025410-ukraina-otrimae-makrofinansovu-dopomogu-es-vidrazu-pisla-risenna-mvf-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025410-ukraina-otrimae-makrofinansovu-dopomogu-es-vidrazu-pisla-risenna-mvf-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025410-ukraina-otrimae-makrofinansovu-dopomogu-es-vidrazu-pisla-risenna-mvf-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025445-v-ukraini-narahuvali-ponad-tri-tisaci-miljoneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025445-v-ukraini-narahuvali-ponad-tri-tisaci-miljoneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025287-proekt-pro-vodnij-transport-stvorue-nizku-zagroz-dla-ukrainskih-sudnovlasnikiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025287-proekt-pro-vodnij-transport-stvorue-nizku-zagroz-dla-ukrainskih-sudnovlasnikiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025287-proekt-pro-vodnij-transport-stvorue-nizku-zagroz-dla-ukrainskih-sudnovlasnikiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025287-proekt-pro-vodnij-transport-stvorue-nizku-zagroz-dla-ukrainskih-sudnovlasnikiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025167-zapitati-nbu-pro-licenzuvanna-vidteper-mozna-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025167-zapitati-nbu-pro-licenzuvanna-vidteper-mozna-onlajn.html


 

АрселорМіттал виводить з експлуатації 

першу дільницю блюмінга 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зупинив 

роботу дільниці №1 цеху блюмінга, яка почала 

працювати ще у 1958 році. Цей захід матиме 

чималий позитивний вплив на екологію. 

 

Україна входить до десятки найбільших 

імпортерів насіння 

Україна входить до десятки найбільших 

імпортерів насіння у світі - у грошовому вимірі 

вона завозить насіння на 439 млн дол. на рік.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти в Криму поновили «суд» проти 

колишнього бранця Кремля Бекірова 

Окупаційна влада Криму відновила судовий 

процес проти колишнього бранця Кремля 

Едема Бекірова. 

 

 

Журналіст Семена у свої 70 планує 

написати книгу про Крим і відродити 

традиції рідного села 

Кримський журналіст Микола Семена, який 

відзначає сьогодні своє 70-річчя, сповнений 

творчих планів і дуже радий тому, що сьогодні 

може писати так, як йому дозволяє совість. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025480-arselormittal-vivodit-z-ekspluatacii-persu-dilnicu-bluminga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025480-arselormittal-vivodit-z-ekspluatacii-persu-dilnicu-bluminga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025200-ukraina-vhodit-do-desatki-najbilsih-importeriv-nasinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025200-ukraina-vhodit-do-desatki-najbilsih-importeriv-nasinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3025254-okupanti-v-krimu-ponovili-sud-proti-kolisnogo-branca-kremla-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3025254-okupanti-v-krimu-ponovili-sud-proti-kolisnogo-branca-kremla-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3025564-zurnalist-semena-u-svoi-70-planue-napisati-knigu-pro-krim-i-vidroditi-tradicii-ridnogo-sela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3025564-zurnalist-semena-u-svoi-70-planue-napisati-knigu-pro-krim-i-vidroditi-tradicii-ridnogo-sela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3025564-zurnalist-semena-u-svoi-70-planue-napisati-knigu-pro-krim-i-vidroditi-tradicii-ridnogo-sela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3025564-zurnalist-semena-u-svoi-70-planue-napisati-knigu-pro-krim-i-vidroditi-tradicii-ridnogo-sela.html


 

У колоніях і СІЗО маски для в’язнів не 

передбачені - Євген Захаров, правозахисник 

Практично всі інфекціоністи України кажуть, 

що країна проходить пандемію за 

оптимістичним сценарієм. Але чи зберігається 

баланс: безпеки (здоров’я) та прав людини?

 

Росія проводить нову спецоперацію для 

легалізації окупованого Криму - ІС 

Міністерство оборони РФ долучило 

окупаційну владу Криму до організації акції з 

«гуманітарної допомоги» Сирії, що свідчить 

про нову спробу Росії розмити факт окупації 

українського півострова.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ВАКС відправив Микитася під цілодобовий 

домашній арешт 

Вищий антикорупційний суд обрав 

колишньому народному депутату й 

експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю 

запобіжний захід у вигляді цілодобового 

домашнього арешту.

 

 

Оборудки в Укроборонпромі: завершили 

слідство щодо ексзаступника директора 

заводу "Маяк" 

Прокуратура Києва завершила слідство щодо 

колишнього заступника генерального 

директора заводу «Маяк», викритого на 

оборудці з майном Укроборонпрому.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024615-evgen-zaharov-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3024615-evgen-zaharov-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3025188-rosia-provodit-novu-specoperaciu-dla-legalizacii-okupovanogo-krimu-is.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3025188-rosia-provodit-novu-specoperaciu-dla-legalizacii-okupovanogo-krimu-is.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025283-vaks-vidpraviv-mikitasa-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025283-vaks-vidpraviv-mikitasa-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025126-oborudki-v-ukroboronpromi-zaversili-slidstvo-sodo-ekszastupnika-direktora-zavodu-maak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025126-oborudki-v-ukroboronpromi-zaversili-slidstvo-sodo-ekszastupnika-direktora-zavodu-maak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025126-oborudki-v-ukroboronpromi-zaversili-slidstvo-sodo-ekszastupnika-direktora-zavodu-maak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025126-oborudki-v-ukroboronpromi-zaversili-slidstvo-sodo-ekszastupnika-direktora-zavodu-maak.html


 

Суд узяв під варту поліцейських, яких 

підозрюють у "кришуванні" вирубки лісу 

Суд обрав запобіжний захід поліцейським, 

підозрюваним у "кришуванні" вирубки лісу.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

“Антиколомойський” закон. В очікуванні 

“судових воєн” - АНАЛІТИКА 

Юристи кажуть: позови проти керівництва ВР 

безперспективні, КСУ визначатиметься довго, 

а от ЄСПЛ може стати на бік ексвласників 

банків

 

 

Моя мета – зробити так, щоб Інспекція 

містобудування не асоціювалася з 

корупцією -  Юрій Васильченко (Інтерв’ю) 

6 травня Кабінет міністрів України своїм 

розпорядженням призначив головою 

новоствореної Державної інспекції 

містобудування (ДІМ) України Юрія 

Васильченка, який до цього очолював …

 

 

Ленінська кімната, або Роздуми про Бабин 

Яр (БЛОГ) 

Музеї й досі кожного разу намагаються 

будувати не як музей артефактів, а як різновид 

“ленінської кімнати”

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3025580-sud-uzav-pid-vartu-policejskih-akih-pidozruut-u-krisuvanni-virubki-lisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3025580-sud-uzav-pid-vartu-policejskih-akih-pidozruut-u-krisuvanni-virubki-lisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025621-antikolomojskij-zakon-v-ocikuvanni-sudovih-voen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025621-antikolomojskij-zakon-v-ocikuvanni-sudovih-voen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025076-urij-vasilcenko-golova-derzavnoi-inspekcii-mistobuduvanna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025076-urij-vasilcenko-golova-derzavnoi-inspekcii-mistobuduvanna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025076-urij-vasilcenko-golova-derzavnoi-inspekcii-mistobuduvanna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025076-urij-vasilcenko-golova-derzavnoi-inspekcii-mistobuduvanna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025464-leninska-kimnata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025464-leninska-kimnata.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Співачка ONUKA стала мамою 

Ната Жижченко, фронтвумен групи ONUKA, 

стала мамою.

 

У Києві за добу – 52 випадки коронавірусу, 

двоє померли 

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту, 

що з’єднує парк "Володимирська гірка" з 

аркою Дружби народів, знову тріснуло скло.

 

Вакарчук долучився до проєкту 

"Аудіоказки Українською" 

Команда ентузіастів створює унікальний 

проєкт, який називається "Аудіоказки 

Українською" і потребує підтримки.

 

Сесії та захист дипломів на карантині - 

МОН дало рекомендації вишам  

Міністерство освіти і науки розробило 

методичні рекомендації закладам фахової 

передвищої та вищої освіти щодо проведення 

семестрового оцінювання студентів, а також 

захистів дипломних робіт і складання 

атестаційних іспитів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3025618-spivacka-onuka-stala-mamou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3025618-spivacka-onuka-stala-mamou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3025212-na-mostu-klicka-znovu-trisnulo-sklo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3025212-na-mostu-klicka-znovu-trisnulo-sklo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3025642-vakarcuk-dolucivsa-do-proektu-audiokazki-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3025642-vakarcuk-dolucivsa-do-proektu-audiokazki-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025500-sesii-ta-zahist-diplomiv-na-karantini-mon-dalo-rekomendacii-visam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025500-sesii-ta-zahist-diplomiv-na-karantini-mon-dalo-rekomendacii-visam.html


 

Херсонщина: море на місці, туристичного 

продукту не вистачає 

Як продовжити сезон відпочинку на 

українському півдні. Держтуризм назвав 

Херсонщину одним із регіонів, на який роблять 

ставку у туристичному сезоні - 2020. 

 

Українським готелям і садибам хочуть 

видавати знак чистоти й безпеки 

Представники туристичної галузі України 

пропонують запровадити спеціальний знак для 

готелів, санаторіїв, садиб сільського туризму – 

"Чисте та безпечне".

 

Прохолодна весна подовжить період 

цвітіння Долини нарцисів до кінця травня 

Цьогоріч квіти у Долині нарцисів завдяки 

хмарній, прохолодній та вологій погоді 

цвістимуть майже до кінця весни. Тут зможуть 

приймати відвідувачів до 24 травня.

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3024844-hersonsina-more-na-misci-turisticnogo-produktu-ne-vistacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3024844-hersonsina-more-na-misci-turisticnogo-produktu-ne-vistacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3025245-ukrainskim-gotelam-i-sadibam-hocut-vidavati-znak-cistoti-j-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3025245-ukrainskim-gotelam-i-sadibam-hocut-vidavati-znak-cistoti-j-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3025216-proholodna-vesna-prodovzit-period-cvitinna-dolini-narcisiv-do-kinca-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3025216-proholodna-vesna-prodovzit-period-cvitinna-dolini-narcisiv-do-kinca-travna.html

