
                          Єдина країна – Дайджест 20.05.20 

 

 

ТОП 

 

Рік президентства Зеленського (Тези з 

пресконференції) 

Узагальнюємо відповіді на запитання 

учасників пресконференції Президента 

України Володимира Зеленського, що 

відбулася біля Марїїнського палацу у Києві

  

 

Генпрокурор порушила справу відносно 

Порошенка через "плівки Байдена" вночі - 

адвокат 

Генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала 

кримінальне провадження відносно Петра 

Порошенка через "плівки Байдена" вночі, після 

спілкування з Президентом Володимиром 

Зеленським.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029490-rik-prezidentstva-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029490-rik-prezidentstva-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029591-genprokuror-porusila-spravu-vidnosno-porosenka-cerez-plivki-bajdena-vnoci-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029591-genprokuror-porusila-spravu-vidnosno-porosenka-cerez-plivki-bajdena-vnoci-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029591-genprokuror-porusila-spravu-vidnosno-porosenka-cerez-plivki-bajdena-vnoci-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029591-genprokuror-porusila-spravu-vidnosno-porosenka-cerez-plivki-bajdena-vnoci-advokat.html


 

У Байдена пов'язують "плівки Деркача" з 

черговою спробою дискредитації з боку РФ 

Речник предвиборчого штабу Джо Байдена 

Едрю Бейтс назвав аудіозаписи, які 

опублікував народний депутат України Андрій 

Деркач, сильно відредагованими та заявив, що 

їх поява пов'язана з черговою спробою з боку 

РФ дискредитувати політика.

 

Рада ЄС остаточно схвалила виділення 

Україні €1,2 мільярда макрофінансової 

допомоги 

Рада ЄС остаточно схвалила виділення Україні 

1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для 

подолання наслідків пандемії COVID-19.

  

 

Телеканал “Рада” починає мовлення у зоні з 

особливим режимом 

Парламентський телеканал «Рада» розпочинає 

мовлення на територіях з особливим режимом.

 

Кабмін запроваджує адаптивний карантин 

до 22 червня 

Кабінет міністрів схвалив рішення, яким 

запроваджує адаптивний карантин до 22 

червня, водночас із 22 травня розпочнеться 

другий етап пом’якшення карантинних заходів.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029506-u-bajdena-povazuut-plivki-derkaca-z-cergovou-sprobou-diskreditacii-z-boku-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029506-u-bajdena-povazuut-plivki-derkaca-z-cergovou-sprobou-diskreditacii-z-boku-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029496-rada-es-ostatocno-shvalila-vidilenna-ukraini-12-milarda-makrofinansovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029496-rada-es-ostatocno-shvalila-vidilenna-ukraini-12-milarda-makrofinansovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029496-rada-es-ostatocno-shvalila-vidilenna-ukraini-12-milarda-makrofinansovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029496-rada-es-ostatocno-shvalila-vidilenna-ukraini-12-milarda-makrofinansovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029266-telekanal-rada-pocinae-movlenna-u-zoni-z-osoblivim-rezimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029266-telekanal-rada-pocinae-movlenna-u-zoni-z-osoblivim-rezimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029359-kabmin-zaprovadzue-adaptivnij-karantin-do-22-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029359-kabmin-zaprovadzue-adaptivnij-karantin-do-22-cervna.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Суд Євросоюзу відхилив позов Nord Stream 

2 щодо норм газової директиви 

Суд Європейського Союзу загальної 

юрисдикції відхилив позови компаній Nord 

Stream і Nord Stream 2 AG щодо поширення 

норм європейського законодавства на 

газопроводи з третіх країн. 

 

Зеленський обговорив з Фон дер Ляєн 

“зелені коридори” для товарів і поновлення 

авіасполучення 

Президент Володимир Зеленський обговорив з 

президентом Європейської комісії Урсулою 

фон дер Ляєн координацію зусиль щодо 

подолання наслідків пандемії коронавірусу, а 

також… 

 

 

У Болгарії вимагають не розділяти 

Болградський район Одещини під час 

адмінреформи 

Парламент Болгарії прийняв декларацію про 

адміністративно-територіальну реформу в 

Україні та захист прав і цілісності болгарської 

громади, в якій виступив проти поділу 

Болградського району Одеської області.

 

 

Українські дипломати відповіли Валенсі: 

окупація Криму і агресія на Донбасі - не 

“дурниця” 

Дії Росії в Україні, зокрема окупація Криму, 

агресія на Донбасі і порушення міжнародних 

договорів не є “дурницею”, що можна 

відкласти вбік і займатися іншими справами, 

які є важливими для світу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029645-sud-evrosouzu-vidhiliv-pozov-nord-stream-2-sodo-norm-gazovoi-direktivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029645-sud-evrosouzu-vidhiliv-pozov-nord-stream-2-sodo-norm-gazovoi-direktivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029631-zelenskij-obgovoriv-z-fon-der-laen-zeleni-koridori-dla-tovariv-i-ponovlenna-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029631-zelenskij-obgovoriv-z-fon-der-laen-zeleni-koridori-dla-tovariv-i-ponovlenna-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029631-zelenskij-obgovoriv-z-fon-der-laen-zeleni-koridori-dla-tovariv-i-ponovlenna-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029631-zelenskij-obgovoriv-z-fon-der-laen-zeleni-koridori-dla-tovariv-i-ponovlenna-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029626-u-bolgarii-vimagaut-ne-rozdilati-bolgradskij-rajon-odesini-pid-cas-adminreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029626-u-bolgarii-vimagaut-ne-rozdilati-bolgradskij-rajon-odesini-pid-cas-adminreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029626-u-bolgarii-vimagaut-ne-rozdilati-bolgradskij-rajon-odesini-pid-cas-adminreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029626-u-bolgarii-vimagaut-ne-rozdilati-bolgradskij-rajon-odesini-pid-cas-adminreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029572-ukrainski-diplomati-vidpovili-valensi-okupacia-krimu-i-agresia-na-donbasi-ne-durnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029572-ukrainski-diplomati-vidpovili-valensi-okupacia-krimu-i-agresia-na-donbasi-ne-durnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029572-ukrainski-diplomati-vidpovili-valensi-okupacia-krimu-i-agresia-na-donbasi-ne-durnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029572-ukrainski-diplomati-vidpovili-valensi-okupacia-krimu-i-agresia-na-donbasi-ne-durnica.html


 

Україна та Ізраїль домовилися про 

черговий раунд політичних консультацій 

Заступник міністра закордонних справ України 

Василь Боднар обговорив з послом Держави 

Ізраїль в Україні Джоелом Ліоном широкий 

спектр питань двостороннього 

співробітництва.

 

 

Україна поновлює роботу 66 пунктів 

пропуску на кордонах із Польщею та ще 

трьома країнами 

Уряд схвалив постанову, яка передбачає 

відкриття 66 пунктів пропуску на кордонах з 

Польщею, Угорщиною, Словаччиною і 

Молдовою.

 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ розблокувало систему закупівель 

Міністерство охорони здоров`я видало низку 

нормативних актів, що дозволило 

розблокувати систему закупівель лікарських 

засобів та медичних виробів, що була майже 

паралізована з березня.

 

 

У Києві зареєстрували 2410 випадків 

коронавірусу, за добу – 51. Інфографіка 

Інфікування коронавірусом у Києві за минулу 

добу лабораторно підтвердили ще в 51 

людини. Двоє осіб за добу померли.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029647-ukraina-ta-izrail-domovilisa-pro-cergovij-raund-politicnih-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029647-ukraina-ta-izrail-domovilisa-pro-cergovij-raund-politicnih-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029418-ukraina-ponovlue-robotu-66-punktiv-propusku-na-kordonah-iz-polseu-ta-se-troma-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029418-ukraina-ponovlue-robotu-66-punktiv-propusku-na-kordonah-iz-polseu-ta-se-troma-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029418-ukraina-ponovlue-robotu-66-punktiv-propusku-na-kordonah-iz-polseu-ta-se-troma-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029418-ukraina-ponovlue-robotu-66-punktiv-propusku-na-kordonah-iz-polseu-ta-se-troma-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029604-moz-rozblokuvalo-sistemu-zakupivel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029604-moz-rozblokuvalo-sistemu-zakupivel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3029184-u-kievi-zareestruvali-2410-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-51.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3029184-u-kievi-zareestruvali-2410-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-51.html


 

МОЗ спільно з DOC.ua запроваджує 

безкоштовні медичні консультації 

Міністерство охорони здоров'я разом з 

українським безкоштовним інтернет-сервісом з 

пошуку лікарів DOC.ua запроваджує 

безкоштовні медичні консультації онлайн.

 

 

COVID-19 показав, що медичної реформи не 

вийшло — Президент  

Президент Україна Володимир Зеленський 

заявив, що в умовах пандемії коронавірусу 

Україна опинилася медично голою, тож 

медичну реформу треба переглядати.

 

 

Криклій: Перевезення між областями 

поновляться з 1 червня, метро - з 25 травня. 

Інфографіка 

Міжобласні пасажирські перевезення 

автомобільним транспортом та залізницею 

поновляться з 1 червня.

 

 

У Києві коронавірус виявили ще в двох 

гуртожитках - Кличко 

У Києві минулої доби спалах захворювання на 

коронавірус зафіксували ще в двох 

гуртожитках - на вулиці Серповій та на 

Михайла Бойчука (колишня Кіквідзе - ред.). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029433-moz-spilno-z-docua-zaprovadzue-bezkostovni-medicni-konsultacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029433-moz-spilno-z-docua-zaprovadzue-bezkostovni-medicni-konsultacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029166-covid19-pokazav-so-medicnoi-reformi-ne-vijslo-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029166-covid19-pokazav-so-medicnoi-reformi-ne-vijslo-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029438-kriklij-perevezenna-miz-oblastami-ponovlatsa-z-1-cervna-metro-z-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029438-kriklij-perevezenna-miz-oblastami-ponovlatsa-z-1-cervna-metro-z-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029438-kriklij-perevezenna-miz-oblastami-ponovlatsa-z-1-cervna-metro-z-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029438-kriklij-perevezenna-miz-oblastami-ponovlatsa-z-1-cervna-metro-z-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3029196-u-kievi-koronavirus-viavili-se-v-dvoh-gurtozitkah-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3029196-u-kievi-koronavirus-viavili-se-v-dvoh-gurtozitkah-klicko.html


 

Чернівецька область не зможе 22 травня 

пом'якшити карантин — МОЗ 

Чернівецька область не відповідає критеріям 

етапу пом'якшення карантину з 22 травня.

 

Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні 

на Волині: за добу - понад 20 хворих 

В Олицькому відділенні Волинської обласної 

психіатричної лікарні за минулу добу 

лабораторно підтверджено ще 23 випадки 

захворювання на коронавірус серед пацієнтів і 

медиків.

 

 

Пом'якшення карантину: понад 7,6 тисячі 

закладів торгівлі вже поновили роботу 

Пом’якшення карантину дозволило успішно 

відновити роботу понад 7,6 тис. закладів у 

сфері торговельного і побутового 

обслуговування населення.

 

УКРАЇНА 

 

За "Мінськ" будемо боротися до кінця, але є 

плани "В" та "С" - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

Україна намагатиметься знайти врегулювання 

ситуації на Донбасі згідно з Мінськими 

домовленостями, проте запевнив, що існують 

також плани "В" та "С". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029526-cernivecka-oblast-ne-zmoze-22-travna-pomaksiti-karantin-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029526-cernivecka-oblast-ne-zmoze-22-travna-pomaksiti-karantin-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029452-spalah-covid19-u-psihiatricnij-likarni-na-volini-za-dobu-ponad-20-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029452-spalah-covid19-u-psihiatricnij-likarni-na-volini-za-dobu-ponad-20-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029638-pomaksenna-karantinu-ponad-76-tisaci-zakladiv-torgivli-vze-ponovili-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029638-pomaksenna-karantinu-ponad-76-tisaci-zakladiv-torgivli-vze-ponovili-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029214-za-minsk-budemo-borotisa-do-kinca-ale-e-plani-v-ta-s-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029214-za-minsk-budemo-borotisa-do-kinca-ale-e-plani-v-ta-s-zelenskij.html


 

"Слуга народу" ініціює створення ТСК 

через "плівки Деркача" 

Фракція "Слуга народу" ініціює створення 

тимчасової слідчої комісії з розслідування 

інформації з аудіоматеріалів, оприлюднених 

народним

 

 

Порошенко закликає СБУ розслідувати 

ситуацію щодо "плівок Деркача" 

Лідер партії "Євросолідарність" і колишній 

президент України Петро Порошенко назвав 

сфабрикованими аудіоматеріали, оприлюднені 

народним депутатом Андрієм Деркачем, і 

закликав СБУ розслідувати цю ситуацію. 

 

Зеленський знає, хто записав "плівки 

Єрмака" 

Президент Володимир Зеленський назвав 

справу так званих "плівок Єрмака" порожньою 

і заявив, що йому відомо, хто зробив запис.

 

 

Не всі чиновники часів Януковича є 

людьми Януковича – Президент 

Те, що людина працювала на державній посаді 

за часів президентства Віктора Януковича, не 

означає, що її не можна знову призначати на 

державну посаду. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029161-sluga-narodu-iniciue-stvorenna-tsk-cerez-plivki-derkaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029161-sluga-narodu-iniciue-stvorenna-tsk-cerez-plivki-derkaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029619-porosenko-zaklikae-sbu-rozsliduvati-situaciu-sodo-plivok-derkaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029619-porosenko-zaklikae-sbu-rozsliduvati-situaciu-sodo-plivok-derkaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029268-zelenskij-znae-hto-zapisav-plivki-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029268-zelenskij-znae-hto-zapisav-plivki-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029264-ne-vsi-cinovniki-casiv-anukovica-e-ludmi-anukovica-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029264-ne-vsi-cinovniki-casiv-anukovica-e-ludmi-anukovica-prezident.html


 

Рада ратифікувала Конвенцію Ради Європи 

про доступ до офіційних документів 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про 

ратифікацію Конвенції Ради Європи про 

доступ до офіційних документів". 

 

"Євросолідарність" наполягає на створенні 

ТСК у справі Шеремета  

Фракція партії "Євросолідарність" закликала 

керівництво ВР на наступному тижні включити 

до порядку денного постанову про створення 

тимчасових слідчих комісій у справі вбивства 

журналіста Павла Шеремета, а також з питань 

переслідування ветеранів і волонтерів.

 

Фракція "Батьківщини" пішла на 

самоізоляцію через коронавірус у депутата 

Усі члени фракції "Батьківщина" пішли на 

самоізоляцію, оскільки колега по фракції Олег 

Мейдич захворів на коронавірус. 

 

Реформа Укроборонпрому стартує після 

карантину - Президент 

Реформа Державного концерну 

"Укроборонпром" повністю готова, її втілення 

розпочнеться після завершення карантину.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029212-rada-ratifikuvala-konvenciu-radi-evropi-pro-dostup-do-oficijnih-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029212-rada-ratifikuvala-konvenciu-radi-evropi-pro-dostup-do-oficijnih-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029551-evrosolidarnist-napolagae-na-stvorenni-tsk-u-spravi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029551-evrosolidarnist-napolagae-na-stvorenni-tsk-u-spravi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028988-usi-deputati-vid-batkivsini-pisli-na-samoizolaciu-cerez-koronavirus-u-kolegi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028988-usi-deputati-vid-batkivsini-pisli-na-samoizolaciu-cerez-koronavirus-u-kolegi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029375-reforma-ukroboronpromu-startue-pisla-karantinu-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029375-reforma-ukroboronpromu-startue-pisla-karantinu-prezident.html


 

На Одеській митниці стартував проєкт 

щодо випуску декларацій без посадовців 

Пілотний проєкт щодо автоматичного випуску 

декларацій без участі посадовців стартував на 

Одеській митниці.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Через пандемію ВВП України знизиться на 

7% - дослідження 

ВВП України через пандемію COVID-19 

скоротиться на 7% у 2020 році внаслідок 

впливу на економіку зовнішніх та внутрішніх 

шоків.

 

 

Президент днями підпише "банківський" 

закон, аби у травні укласти меморандум з 

МВФ 

Президент України Володимир Зеленський має 

намір на цьому тижні підписати Закон "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення деяких 

механізмів регулювання банківської 

діяльності"

 

Зеленський поставив перед Інвестиційним 

офісом завдання - залучити $7 мільярдів 

Інвестиційний офіс має запрацювати вже у 

вересні, він має залучити до України протягом 

18 місяців близько 7 млрд дол.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029606-na-odeskij-mitnici-startuvav-proekt-sodo-vipusku-deklaracij-bez-posadovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029606-na-odeskij-mitnici-startuvav-proekt-sodo-vipusku-deklaracij-bez-posadovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029680-cerez-pandemiu-vvp-ukraini-znizitsa-na-7-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029680-cerez-pandemiu-vvp-ukraini-znizitsa-na-7-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029065-prezident-dnami-pidpise-bankivskij-zakon-abi-u-travni-uklasti-memorandum-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029065-prezident-dnami-pidpise-bankivskij-zakon-abi-u-travni-uklasti-memorandum-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029065-prezident-dnami-pidpise-bankivskij-zakon-abi-u-travni-uklasti-memorandum-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029065-prezident-dnami-pidpise-bankivskij-zakon-abi-u-travni-uklasti-memorandum-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029086-zelenskij-postaviv-pered-investicijnim-ofisom-zavdanna-zaluciti-7-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029086-zelenskij-postaviv-pered-investicijnim-ofisom-zavdanna-zaluciti-7-milardiv.html


 

Рада відхилила закон щодо вдосконалення 

пенсійного забезпечення 

Верховна Рада підтримала пропозиції 

експрезидента і відхилила закон "Про внесення 

змін до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування" щодо удосконалення пенсійного 

забезпечення".

 

 

Кличко має підключитися до проблеми 

"Укрбуду" - Президент 

Мер Києва Віталій Кличко повинен 

підключитися до вирішення питання добудови 

об'єктів компанії "Укрбуд".

 

 

"Слуги народу" готують законопроєкт щодо 

обрахунку прожиткового мінімуму 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів 

Галина Третьякова (фракція «Слуга народу») 

планує внести до парламенту законопроєкт 

щодо обрахунку прожиткового мінімуму та 

встановлення його фізичного сенсу.

 

Стало відомо, чому падають закупівельні 

ціни на українське борошно 

Незважаючи на труднощі з формуванням 

необхідних обсягів помольних партій 

сировини, з середини квітня українські 

переробники змушені поступово знижувати 

відпускні ціни на пшеничне борошно.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029190-rada-vidhilila-zakon-sodo-vdoskonalenna-pensijnogo-zabezpecenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029190-rada-vidhilila-zakon-sodo-vdoskonalenna-pensijnogo-zabezpecenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3029362-klicko-mae-pidklucitisa-do-problemi-ukrbudu-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3029362-klicko-mae-pidklucitisa-do-problemi-ukrbudu-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029330-slugi-narodu-gotuut-zakonoproekt-sodo-obrahunku-prozitkovogo-minimumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029330-slugi-narodu-gotuut-zakonoproekt-sodo-obrahunku-prozitkovogo-minimumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029259-stalo-vidomo-comu-padaut-zakupivelni-cini-na-ukrainske-borosno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029259-stalo-vidomo-comu-padaut-zakupivelni-cini-na-ukrainske-borosno.html


 

Через заморозки виробники черешні 

втратять до 90% прибутку 

Втрати урожаю черешні можуть сягнути 90% 

від минулого року через заморозки. 

Аналогічний показник відповідно очікується й 

по прибутках.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ВАКС відмовився скасувати підозру 

Гладковському 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду відмовила у скасуванні підозри 

колишньому першому заступнику секретаря 

Ради національної безпеки і оборони Олегу 

Гладковському. 

 

Обвал мосту на Дніпропетровщині: поліція 

відкрила три справи 

На Дніпропетровщині за фактом обвалу 

частини автомобільного мосту поліція 

відкрила три кримінальні провадження.

 

Антимонопольний комітет відкрив справи 

проти групи "Авангард" Бахматюка 

Антимонопольний комітет України розпочав 

справи проти агропромислової групи 

"Авангард" (компаній, які належать або 

належали на момент вчинення дій Олегу 

Бахматюку) за ознаками десяти порушень 

законодавства про захист економічної 

конкуренції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029181-cerez-zamorozki-virobniki-ceresni-vtratat-do-90-pributku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029181-cerez-zamorozki-virobniki-ceresni-vtratat-do-90-pributku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029668-vaks-vidmovivsa-skasuvati-pidozru-gladkovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029668-vaks-vidmovivsa-skasuvati-pidozru-gladkovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029443-obval-mostu-na-dnipropetrovsini-policia-vidkrila-tri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029443-obval-mostu-na-dnipropetrovsini-policia-vidkrila-tri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029615-antimonopolnij-komitet-vidkriv-spravi-proti-grupi-avangard-bahmatuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029615-antimonopolnij-komitet-vidkriv-spravi-proti-grupi-avangard-bahmatuka.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Для всіх, хто повертався додому з-за 

кордону, слід було робити карантин, як у 

Санжарах - Володимир Шинкаренко 

Про першого хворого на коронавірус у 

Запорізькій області стало відомо 24 березня.

 

«Партія мерів»: чому цей проект може не 

відбутися. Аналітика 

Більшість мерів уже представляють діючі 

політсили. Тож політологи сумніваються, що ті 

відмовляться від «синиці в руках» на користь 

нового проекту

 

Масова загибель бджіл в Україні: як 

нарешті вирішити проблему. Аналітика 

Держава не звертає уваги на проблеми 

бджолярів, які, між іншим, забезпечують 

світове лідерство Україні в цій галузі. «Носіїв» 

меду може просто не залишитися

 

Тюремний клінч, або СІЗО назавжди 

АНАЛІТИКА 

Старі в’язниці України вже давно мають стати 

музеями

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029318-volodimir-sinkarenko-direktor-zaporizkoi-oblasnoi-infekcijnoi-klinicnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029318-volodimir-sinkarenko-direktor-zaporizkoi-oblasnoi-infekcijnoi-klinicnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029318-volodimir-sinkarenko-direktor-zaporizkoi-oblasnoi-infekcijnoi-klinicnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029318-volodimir-sinkarenko-direktor-zaporizkoi-oblasnoi-infekcijnoi-klinicnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029610-partia-meriv-comu-cej-proekt-moze-ne-vidbutisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029610-partia-meriv-comu-cej-proekt-moze-ne-vidbutisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029436-masova-zagibel-bdzil-v-ukraini-ak-naresti-virisiti-problemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029436-masova-zagibel-bdzil-v-ukraini-ak-naresti-virisiti-problemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028597-turemnij-klinc-abo-sizo-nazavzdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028597-turemnij-klinc-abo-sizo-nazavzdi.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

ЗНО відбудеться із 25 червня до 17 липня 

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде 

проведено з 25 червня до 17 липня 2020 року.

 

Поновлення авіаперевезень: Криклій 

радить турагентствам орієнтуватися на 15 

червня 

У Міністерстві інфраструктури планують з 15 

червня запустити як внутрішні, так і 

міжнародні авіаперевезення.

 

 

Інтертелеком звільнить частоти для 

широкосмугового інтернету Київстар 

Мобільний оператор "Інтертелеком" виконав 

рекомендації Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку 

та інформатизації, … 

 

Українка в Норвегії розповіла про нові 

правила для дитсадків та шкіл в умовах 

послаблення карантину 

В Норвегії, яка з квітня поступово послаблює 

карантин, одним з перших рішень стало 

відновлення роботи дитячих садків і одночасне 

запровадження низки нововведень, аби 

максимально зменшити ризик зараження.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029463-zno-vidbudetsa-iz-25-cervna-do-17-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029463-zno-vidbudetsa-iz-25-cervna-do-17-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3029557-ponovlenna-aviaperevezen-kriklij-radit-turagentstvam-orientuvatisa-na-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3029557-ponovlenna-aviaperevezen-kriklij-radit-turagentstvam-orientuvatisa-na-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3029557-ponovlenna-aviaperevezen-kriklij-radit-turagentstvam-orientuvatisa-na-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3029557-ponovlenna-aviaperevezen-kriklij-radit-turagentstvam-orientuvatisa-na-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3029474-intertelekom-zvilnit-castoti-dla-sirokosmugovogo-internetu-kiivstar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3029474-intertelekom-zvilnit-castoti-dla-sirokosmugovogo-internetu-kiivstar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3029273-ukrainka-v-norvegii-rozpovila-pro-novi-pravila-dla-ditsadkiv-ta-skil-v-umovah-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3029273-ukrainka-v-norvegii-rozpovila-pro-novi-pravila-dla-ditsadkiv-ta-skil-v-umovah-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3029273-ukrainka-v-norvegii-rozpovila-pro-novi-pravila-dla-ditsadkiv-ta-skil-v-umovah-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3029273-ukrainka-v-norvegii-rozpovila-pro-novi-pravila-dla-ditsadkiv-ta-skil-v-umovah-poslablenna-karantinu.html


 

У Тернополі створюють перше в Україні 

трансфер-містечко 

Оригінальну відпочинково-пізнавальну зону 

облаштовують у Тернополі.

 

 

Музей гончарства в Опішному відкриють 

для туристів наприкінці тижня  

Національний музей-заповідник українського 

гончарства в Опішному, що на Полтавщині, 

після послаблення карантинних обмежень 

знову почне приймати відвідувачів у п’ятницю, 

22 травня.

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3029549-u-ternopoli-stvoruut-perse-v-ukraini-transfermistecko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3029549-u-ternopoli-stvoruut-perse-v-ukraini-transfermistecko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3029261-muzej-goncarstva-v-opisnomu-vidkriut-dla-turistiv-naprikinci-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3029261-muzej-goncarstva-v-opisnomu-vidkriut-dla-turistiv-naprikinci-tizna.html

