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ТОП 

 

Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв 

депортації кримських татар 

У понеділок, 18 травня, в Україні відзначається 

День боротьби за права кримськотатарського 

народу та вшановується пам'ять жертв 

депортації кримських татар.

 

Україна запропонує окрему платформу для 

переговорів щодо Криму – Резніков 

Україна повинна і буде пропонувати окрему 

платформу для переговорів по Криму.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027215-sogodni-ukraina-vsanovue-pamat-zertv-deportacii-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027215-sogodni-ukraina-vsanovue-pamat-zertv-deportacii-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027707-ukraina-zaproponue-okremu-platformu-dla-peregovoriv-sodo-krimu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027707-ukraina-zaproponue-okremu-platformu-dla-peregovoriv-sodo-krimu-reznikov.html


 

Президент погодив кандидатуру Джапарової 

на посаду першого заступника глави МЗС 

Президент Володимир Зеленський погодив 

кандидатуру Еміне Джапарової на посаду 

першого заступника міністра закордонних 

справ. 

 

"Потерпілий, а не підозрюваний": 

Стерненка ознайомили із матеріалами його 

справи 

Активіста Сергія Стерненка запросили до СБУ 

ознайомитись із матеріалами справи.

 

 

Звідки знову ростуть «грецькі» ноги в 

українського Маріуполя. Аналітика 

Навіть після провалу проекту «Новоросія», 

ворог й досі не полишає спроб культивування 

ідей усіляких особливих «округів» на території 

України …

 

 

Обвал будинку в Одесі: поліція розповіла 

подробиці 

Внаслідок обрушення частини будівлі в Одесі, 

за попередньою інформацією, жертв та 

постраждалих немає.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027901-dzaparova-u-mzs-opikuvatimetsa-krimom-i-ne-tilki-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027901-dzaparova-u-mzs-opikuvatimetsa-krimom-i-ne-tilki-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027355-poterpilij-a-ne-pidozruvanij-sternenka-oznajomili-iz-materialami-jogo-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027355-poterpilij-a-ne-pidozruvanij-sternenka-oznajomili-iz-materialami-jogo-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027355-poterpilij-a-ne-pidozruvanij-sternenka-oznajomili-iz-materialami-jogo-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027355-poterpilij-a-ne-pidozruvanij-sternenka-oznajomili-iz-materialami-jogo-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027394-zvidki-znovu-rostut-grecki-nogi-v-ukrainskogo-mariupola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027394-zvidki-znovu-rostut-grecki-nogi-v-ukrainskogo-mariupola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3027909-obval-budinku-v-odesi-policia-rozpovila-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3027909-obval-budinku-v-odesi-policia-rozpovila-podrobici.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Авіакатастрофа в Ірані: Україна готова 

звернутися до Міжнародного суду ООН 

Українська сторона готова звернутися до 

міжнародних арбітражів, зокрема 

Міжнародного суду ООН, якщо переговори з 

Іраном щодо збитого літака МАУ не дадуть 

результатів. 

 

 

Україна на безпековому форумі ОБСЄ 

розповість про "ПВК "Вагнера" 

Під час головування України на Форумі 

безпекового співробітництва ОБСЄ окрему 

увагу буде приділено діяльності приватних 

військових компаній, зокрема, так званій "ПВК 

"Вагнера", яка виконує за кордоном завдання 

російських спецслужб.

  

 

ЄС спрямував допомогу Україні для 

боротьби з коронавірусом 

У відповідь на запит від України, який 

надійшов через Механізм ЄС із цивільного 

захисту, Словаччина запропонувала країні 

захисні маски, засоби

 

 

В СКУ нагадали про російський терор та 

закликали світ до посилення санкцій щодо 

РФ 

Свiтовий конґрес українців (СКУ) з нагоди Дня 

пам'яті жертв політичних репресій нагадав про 

російський терор на окупованих українських 

територіях та закликав міжнародну спільноту 

до посилення санкцій проти РФ. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027140-zbitta-litaka-mau-nad-iranom-ukraina-gotova-zvernutisa-do-miznarodnogo-sudu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027140-zbitta-litaka-mau-nad-iranom-ukraina-gotova-zvernutisa-do-miznarodnogo-sudu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027888-ukraina-na-bezpekovomu-forumi-obse-rozpovist-pro-pvk-vagnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027888-ukraina-na-bezpekovomu-forumi-obse-rozpovist-pro-pvk-vagnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027627-es-spramuvav-dopomogu-ukraini-dla-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027627-es-spramuvav-dopomogu-ukraini-dla-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3027312-v-sku-nagadali-pro-rosijskij-teror-ta-zaklikali-svit-do-posilenna-sankcij-sodo-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3027312-v-sku-nagadali-pro-rosijskij-teror-ta-zaklikali-svit-do-posilenna-sankcij-sodo-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3027312-v-sku-nagadali-pro-rosijskij-teror-ta-zaklikali-svit-do-posilenna-sankcij-sodo-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3027312-v-sku-nagadali-pro-rosijskij-teror-ta-zaklikali-svit-do-posilenna-sankcij-sodo-rf.html


 

Глави МЗС шести країн виступили з заявою 

до 76-х роковин депортації 

кримськотатарського народу 

Міністри закордонних справ України, Естонії, 

Грузії, Латвії, Литви та Польщі висловили 

підтримку кримськотатарському народу в його 

боротьбі за свої права і наголосили на 

непорушності суверенітету, територіальної 

цілісності у міжнародно визнаних кордонах

 

Україна екстрадувала до Грузії члена 

"ІДІЛ"  

Правоохоронним органам Грузії передано 

члена терористичної організації «Ісламська 

держава», який торік у листопаді був 

затриманий на Київщині.

 

 

Українське посольство в Угорщині 

частково відновило консульський прийом 

громадян 

Посольство України в Угорщині 

поінформувало про часткове відновлення 

консульського прийому громадян. 

 

Нова посол Азербайджану вручила копії 

вірчих грамот у МЗС України 

Заступник міністра закордонних справ України 

Василь Боднар у понеділок прийняв копії 

вірчих грамот від новопризначеного 

Надзвичайного і

 

КОРОНАВІРУС 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027401-glavi-mzs-sesti-krain-vistupili-z-zaavou-do-76h-rokovin-deportacii-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027401-glavi-mzs-sesti-krain-vistupili-z-zaavou-do-76h-rokovin-deportacii-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027401-glavi-mzs-sesti-krain-vistupili-z-zaavou-do-76h-rokovin-deportacii-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027401-glavi-mzs-sesti-krain-vistupili-z-zaavou-do-76h-rokovin-deportacii-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027857-ukraina-ekstraduvala-do-gruzii-clena-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027857-ukraina-ekstraduvala-do-gruzii-clena-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3027518-ukrainske-posolstvo-v-ugorsini-castkovo-vidnovilo-konsulskij-prijom-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3027518-ukrainske-posolstvo-v-ugorsini-castkovo-vidnovilo-konsulskij-prijom-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3027518-ukrainske-posolstvo-v-ugorsini-castkovo-vidnovilo-konsulskij-prijom-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3027518-ukrainske-posolstvo-v-ugorsini-castkovo-vidnovilo-konsulskij-prijom-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027880-nova-posol-azerbajdzanu-vrucila-kopii-vircih-gramot-u-mzs-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027880-nova-posol-azerbajdzanu-vrucila-kopii-vircih-gramot-u-mzs-ukraini.html


 

Цимбалюк: Україна до кінця місяця 

отримає від МАГАТЕ обладнання для 

виявлення COVID-19 

Міжнародне агентство з атомної енергії 

(МАГАТЕ) до кінця травня відправить в 

Україну обладнання для виявлення 

коронавірусної інфекції COVID-19.

 

 

В Україні за добу - 325 нових випадків 

COVID-19. Інфографіка 

Станом на 18 травня в Україні лабораторно 

підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За 

добу - 325 нових випадків.

 

 

Запровадження паспорта здоров'я для 

туристів в Україні не обговорюється - 

Кулеба 

Ідея запровадження паспорта здоров'я для 

туристів і тих, хто перетинає кордон, в Україні 

не обговорюється.

 

 

У Києві підтвердили 2321 випадок 

коронавірусу, за добу – 41. Інфографіка 

У Києві 2321 підтверджений випадок 

захворювання на COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027839-cimbaluk-ukraina-do-kinca-misaca-otrimae-vid-magate-obladnanna-dla-viavlenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027839-cimbaluk-ukraina-do-kinca-misaca-otrimae-vid-magate-obladnanna-dla-viavlenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027839-cimbaluk-ukraina-do-kinca-misaca-otrimae-vid-magate-obladnanna-dla-viavlenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027839-cimbaluk-ukraina-do-kinca-misaca-otrimae-vid-magate-obladnanna-dla-viavlenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027267-v-ukraini-za-dobu-325-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027267-v-ukraini-za-dobu-325-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3027631-zaprovadzenna-pasporta-zdorova-dla-turistiv-v-ukraini-ne-obgovoruetsa-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3027631-zaprovadzenna-pasporta-zdorova-dla-turistiv-v-ukraini-ne-obgovoruetsa-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3027631-zaprovadzenna-pasporta-zdorova-dla-turistiv-v-ukraini-ne-obgovoruetsa-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3027631-zaprovadzenna-pasporta-zdorova-dla-turistiv-v-ukraini-ne-obgovoruetsa-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3027442-u-kievi-pidtverdili-2321-vipadok-koronavirusu-za-dobu-41.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3027442-u-kievi-pidtverdili-2321-vipadok-koronavirusu-za-dobu-41.html


 

Від початку пандемії Фонд Порошенка 

передав медикам 115 тисяч захисних 

костюмів 

Від початку пандемії коронавірусу в лікарні 

були передані 115 тисяч захисних костюмів 

для медиків від Фонду Порошенка та компанії 

РОШЕН.

 

Третина українців вважає, що епідемія 

COVID-19 йде на спад - "Рейтинг" 

Опитування 

В Україні 35% населення вважає, що ситуація 

із коронавірусом на сьогодні покращується, 

стільки ж вважають, що вона не змінюється, і 

17% бачать погіршення ситуації.

 

 

Як працюватиме громадський транспорт – 

карантинні рекомендації МОЗ  (Документ) 

Міністерство охорони здоров'я підготувало 

проєкт рекомендацій при перевезенні 

пасажирів автомобільним транспортом на 

період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби.

УКРАЇНА 

 

Кримські татари зробили вагомий внесок у 

знищення радянської імперії зла - Шмигаль 

Злочини проти корінного народу Криму та 

жорстокі випробування у 1944 році не зламали 

волелюбний народ. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027798-vid-pocatku-pandemii-fond-porosenka-peredav-medikam-115-tisac-zahisnih-kostumiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027798-vid-pocatku-pandemii-fond-porosenka-peredav-medikam-115-tisac-zahisnih-kostumiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027798-vid-pocatku-pandemii-fond-porosenka-peredav-medikam-115-tisac-zahisnih-kostumiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027798-vid-pocatku-pandemii-fond-porosenka-peredav-medikam-115-tisac-zahisnih-kostumiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027749-tretina-ukrainciv-vvazae-so-epidemia-covid19-jde-na-spad-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027749-tretina-ukrainciv-vvazae-so-epidemia-covid19-jde-na-spad-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027749-tretina-ukrainciv-vvazae-so-epidemia-covid19-jde-na-spad-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027749-tretina-ukrainciv-vvazae-so-epidemia-covid19-jde-na-spad-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027885-ak-pracuvatime-gromadskij-transport-karantinni-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027885-ak-pracuvatime-gromadskij-transport-karantinni-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027291-krimski-tatari-zrobili-vagomij-vnesok-u-znisenna-radanskoi-imperii-zla-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027291-krimski-tatari-zrobili-vagomij-vnesok-u-znisenna-radanskoi-imperii-zla-smigal.html


 

Журналістів пускатимуть до ложі преси 

Ради із 2 червня – спікер 

Представників засобів масової інформації 

планують із 2 червня пустити до ложі преси 

Верховної Ради, де вони зазвичай працюють 

під час пленарних засідань парламенту. 

 

В Україні створили держпідприємство 

«Реінтеграція і відновлення»  

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Олексій Резніков повідомив, що відомство, яке 

він очолює,  

 

Рахманін: “Голос” попередньо - проти 

законопроєкту щодо громадянства 

Депутатська фракція політичної партії «Голос» 

попередньо виступає проти ухвалення 

законопроєкту №2590, який передбачає 

механізм надання подвійного громадянства, 

але остаточну позицію політсила визначить на 

 

 

В Україні створять кандидатський резерв 

для держслужби - Трофімов 

Влада має намір створити кадровий резерв для 

державної служби, оскільки шукати 

компетентних людей дуже складно.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027516-zurnalistiv-puskatimut-do-lozi-presi-radi-iz-2-cervna-spiker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027516-zurnalistiv-puskatimut-do-lozi-presi-radi-iz-2-cervna-spiker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027842-v-ukraini-stvorili-derzpidpriemstvo-reintegracia-i-vidnovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027842-v-ukraini-stvorili-derzpidpriemstvo-reintegracia-i-vidnovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027582-rahmanin-golos-poperedno-proti-zakonoproektu-sodo-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027582-rahmanin-golos-poperedno-proti-zakonoproektu-sodo-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027696-v-ukraini-stvorat-kandidatskij-rezerv-dla-derzsluzbi-trofimov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027696-v-ukraini-stvorat-kandidatskij-rezerv-dla-derzsluzbi-trofimov.html


 

Одеській митниці призначили виконуючого 

обов’язки - замість відстороненого 

Грибанова 

Замість відстороненого від посади на час 

здійснення дисциплінарного провадження 

начальника Одеської митниці ДФС Михайла 

Грибанова виконувачем обов'язків керівника 

митниці призначено Олега Погоріловського. 

 

"Слуга народу" назве імена кандидатів у 

мери наприкінці травня – Арахамія 

"Слуга народу" до кінця травня проведе 

необхідні виміри і оголосить імена кандидатів 

у мери міст від партії. 

 

Як українці оцінили перший рік 

президенства Зеленського - опитування 

"Рейтинг" 

Третина українців оцінюють перший рік 

правління Президента Володимира 

Зеленського на відмінно або добре, майже 40% 

– задовільно, близько третини – незадовільно 

або жахливо.

 

 

Комітет Ради квапить уряд із рішенням 

щодо держпідтримки креативних індустрій 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко (фракція «Слуга народу») 

закликає Кабінет міністрів пришвидшити 

ухвалення рішень щодо

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3027876-odeskij-mitnici-priznacili-vikonuucogo-obovazki-zamist-vidstoronenogo-gribanova.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027882-sluga-narodu-ogolosit-imena-kandidativ-u-meri-naprikinci-travna-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027882-sluga-narodu-ogolosit-imena-kandidativ-u-meri-naprikinci-travna-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027686-ak-ukrainci-ocinili-persij-rik-prezidenstva-zelenskogo-opituvanna-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027686-ak-ukrainci-ocinili-persij-rik-prezidenstva-zelenskogo-opituvanna-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027686-ak-ukrainci-ocinili-persij-rik-prezidenstva-zelenskogo-opituvanna-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027686-ak-ukrainci-ocinili-persij-rik-prezidenstva-zelenskogo-opituvanna-rejting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027496-komiteti-radi-kvapit-urad-iz-risennam-sodo-derzpidtrimki-kreativnih-industrij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027496-komiteti-radi-kvapit-urad-iz-risennam-sodo-derzpidtrimki-kreativnih-industrij.html


 

ЦВК спростила процедуру зміну виборчої 

адреси 

Центральна виборча комісія спростила порядок 

розгляду звернення виборця щодо зміни 

виборчої адреси відповідно до частини третьої 

статті 8 Закону України “Про Державний 

реєстр виборців”.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Офіс Націнвестради визначив найбільш 

перспективні сектори економіки 

В Україні найкращі перспективи розвитку 

мають виробництво харчових продуктів; 

текстильне виробництво; виробництво одягу; 

виробництво

 

Кулеба прогнозує, що влітку ЄС 

продовжить економічні санкції проти Росії 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

прогнозує, що Європейський Союз влітку 

продовжить економічні санкції проти Росії за 

незаконну анексію Криму, хоча визнає, що їх 

послаблення перебуває у зоні контрольованого 

ризику.

 

 

НБУ надав рефінансування шести банкам 

на понад 667 мільйонів 

Національний банк України 15 травня 2020 

року надав шести банкам 667,3 млн грн 

рефінансування.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027837-cvk-sprostila-zminu-viborcoi-adresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027837-cvk-sprostila-zminu-viborcoi-adresi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027580-nbu-nadav-refinansuvanna-sesti-bankam-na-ponad-667-miljoniv.html


 

Укртранснафта ліквідувала незаконну 

врізку до нафтопроводу «Дружба» 

Працівники безпеки АТ «Укртранснафта» 16 

травня виявили зловмисне пошкодження 

магістрального нафтопроводу «Дружба» у 

Львівській області і відразу повідомили 

правоохоронні органи.

 

 

Закупівельні ціни на пшеницю протягом 

року зросли на 3-7%  

Закупівельні ціни на пшеницю протягом року 

зросли на 3-7% залежно від класу пшениці. 

 

Капінвестиції у виробництво 

сільгосппродукції цьогоріч зменшаться 

мінімум на 5% 

Загальні обсяги капітальних інвестицій в 

Україні у виробництво продукції сільського 

господарства у 2020 році порівняно з минулим 

роком зменшаться, як мінімум, на 5% - до 51 

млрд грн.

 

Київстар звернувся до комітетів ВР та 

міністерств через можливе зниження доходів 

телекомринку 

Київстар звернувся до профільних комітетів 

Верховної Ради та міністерств через можливе 

зниження доходів телекомринку у зв'язку із 

запланованим … 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027483-ukrtransnafta-likviduvala-nezakonnu-vrizku-do-naftoprovodu-druzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027483-ukrtransnafta-likviduvala-nezakonnu-vrizku-do-naftoprovodu-druzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027498-zakupivelni-cini-na-psenicu-protagom-roku-zrosli-na-37.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027498-zakupivelni-cini-na-psenicu-protagom-roku-zrosli-na-37.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027562-kapinvesticii-u-virobnictvo-silgospprodukcii-cogoric-zmensatsa-minimum-na-5.html
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Україна експортувала в квітні рекордну 

кількість соняшникової олії  

Україна в квітні 2020 року експортувала 

рекордну кількість соняшникової олії - 717 тис. 

тонн. За підсумками 2019/2020 маркетингового 

року (МР) буде досягнуто нового рекорду 

виробництва в 7 млн тонн та експорту 

української олії в 6,5 млн тонн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримські татари зазнають утисків та 

переслідувань на окупованому півострові - 

Єврокомісія 

Депортація кримських татар, яка відбулася 76 

років тому, є дуже сумною і трагічною 

сторінкою історії, яка набула нового розвитку 

після незаконної анексії Криму Російською 

Федерацією.

 

Денісова заявляє, що її сайт атакували 

хакери 

Сайту уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини не може поновити роботу через 

постійні сторонні атаки на ресурс.

  

 

Будівлю ОП підсвітили проєкцією з 

українським та кримськотатарським 

прапорами 

Будівлю Офісу Президента у ніч з 17 на 18 

травня підсвітили проєкцією з українським та 

кримськотатарським прапорами, яка 

символізує єдність народів.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027399-ukraina-eksportuvala-v-kvitni-rekordnu-kilkist-sonasnikovoi-olii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027399-ukraina-eksportuvala-v-kvitni-rekordnu-kilkist-sonasnikovoi-olii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027702-denisova-zaavlae-so-ii-sajt-atakuvali-hakeri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027702-denisova-zaavlae-so-ii-sajt-atakuvali-hakeri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027321-budivlu-op-pidsvitili-proekcieu-z-ukrainskim-ta-krimskotatarskim-praporami.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027321-budivlu-op-pidsvitili-proekcieu-z-ukrainskim-ta-krimskotatarskim-praporami.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

InformNapalm викрив десантника РФ, який 

брав участь у захопленні Криму 

Волонтери спільноти розслідувачів 

InformNapalm встановили дані десантника 108-

го десантно-штурмового полку, який брав 

участь у захопленні українського Криму у 2014 

році.

 

Апеляція на вирок Януковичу: суд вирішив 

допитати Порошенка і Яценюка 

Київський апеляційний суд, що розглядає 

апеляції адвокатів експрезидента Віктора 

Януковича на вирок йому у справі про 

державну зраду, задовольнив клопотання 

захисту щодо допиту колишніх президента 

Петра Порошенка і прем’єр-міністра Арсенія 

Яценюка.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Держпрограма “Доступні кредити 5-7-9%” з 

інвестиційної стала антикризовою - Дмитро 

Романович, заступник міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. Інтерв'ю 

В Україні з лютого стартувала державна 

програма “Доступні кредити 5-7-9%”.

 

 

Лікарня – це найбезпечніше місце в Італії, у 

нас – навпаки - Микола Рихліцький, 

чернівецький лікар-реаніматолог, учасник 

гуманітарної місії в Італії. ІНТЕРВ'Ю  

У квітні група українських медиків побувала з 

гуманітарною місією в Італії, яка вважалася 

на той час епіцентром спалаху коронавірусу в 

Європі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027508-informnapalm-vikriv-desantnika-rf-akij-brav-ucast-u-zahoplenni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027508-informnapalm-vikriv-desantnika-rf-akij-brav-ucast-u-zahoplenni-krimu.html
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Вижити, щоб перемогти: П'ять кримських 

історій про депортацію і не тільки 

Наша розповідь – про тих, кому пощастило 

вижити і завдяки кому відроджується 

кримськотатарський народ

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Чотири авіакомпанії назвали дати 

відновлення польотів в Україну 

Про відновлення польотів в Україну в червні і 

липні 2020 року вже оголосили 4 авіакомпанії: 

Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air.

 

ЗНО в умовах карантину: МОЗ 

опублікувало рекомендації 

(Документ) 

МОЗ розробило проєкт рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів при 

проведення ЗНО, єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування в 

період карантину у зв’язку з поширенням 

COVID-19. 

 

У Києві з 19 травня — друга “хвиля” 

відключення гарячої води 

Друга черга гідравлічних випробувань 

тепломереж в Києві розпочнеться 19 травня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027324-viziti-sob-peremogti-pat-krimskih-istorij-pro-deportaciu-i-ne-tilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027324-viziti-sob-peremogti-pat-krimskih-istorij-pro-deportaciu-i-ne-tilki.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027594-cotiri-aviakompanii-nazvali-dati-vidnovlenna-polotiv-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027913-zno-v-umovah-karantinu-moz-opublikuvalo-rekomendacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027913-zno-v-umovah-karantinu-moz-opublikuvalo-rekomendacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3027668-u-kievi-z-19-travna-druga-hvila-vidklucenna-garacoi-vodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3027668-u-kievi-z-19-travna-druga-hvila-vidklucenna-garacoi-vodi.html


 

Як працюватимуть фітнес-клуби, спортзали 

та майданчики - рекомендації МОЗ 

(Документ) 

Міністерство охорони здоров'я сформувало 

проєкт тимчасових рекомендацій при роботі 

закладів фізичної культури та спорту. 

 

 

У Сумах відкрилася онлайн-виставка до 

роковин депортації кримськотатарського 

народу 

18 травня у Сумському обласному 

краєзнавчому музеї відкрилася філателістична 

онлайн-виставка до річниці депортації 

кримськотатарського народу

 

 

Кличко обурений активністю нічних клубів 

— просить поліцію розібратися 

Столична влада не дозволяла відкривати нічні 

клуби та інші розважальні заклади. 

 

Дендропарки України. Інфографіка 

В Україні існує близько 60 дендрологічних 

парків, що належать до об’єктів природно-

заповідного фонду України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027804-ak-pracuvatimut-fitnesklub-sportzali-ta-majdanciki-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027804-ak-pracuvatimut-fitnesklub-sportzali-ta-majdanciki-rekomendacii-moz.html
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ТРЦ треба відкривати після запуску метро – 

Кличко 

Київський міський голова Віталій Кличко 

вважає, що відкривати великі торговельні 

центри у столиці потрібно після відновлення 

роботи метро.

 

Мінцифри презентуватиме новий освітній 

серіал «Відкриті дані для бізнесу» 

Міністерство цифрової трансформації 

анонсувало новий серіал для платформи 

"Дія.Цифрова освіта" — «Відкриті дані для 

бізнесу».

 

Онлайн-реєстрація і доставка в номер: МОЗ 

дало рекомендації для готелів. ДОКУМЕНТ 

Міністерство охорони здоров'я підготувало 

проєкт рекомендацій щодо роботи готелів на 

період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби.
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