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ТОП 

 

Росія має виконувати "Мінськ" і 

припинити підживлення конфлікту на 

Донбасі – ЄС. ЗАЯВА 

Євросоюз підтримує політичне врегулювання 

конфлікту на Донбасі в рамках ТКГ та 

Нормандського формату, яке має включати 

повне дотримання

 

Зеленський підписав "банківський" закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення деяких механізмів … 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030454-rosia-mae-vikonuvati-minsk-i-pripiniti-pidzivlenna-konfliktu-na-donbasi-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030454-rosia-mae-vikonuvati-minsk-i-pripiniti-pidzivlenna-konfliktu-na-donbasi-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030454-rosia-mae-vikonuvati-minsk-i-pripiniti-pidzivlenna-konfliktu-na-donbasi-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030454-rosia-mae-vikonuvati-minsk-i-pripiniti-pidzivlenna-konfliktu-na-donbasi-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030378-zelenskij-pidpisav-bankivskij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030378-zelenskij-pidpisav-bankivskij-zakon.html


 

Заява РФ до річниці президентства 

Зеленського є яскравим прикладом 

дезінформації - МЗС 

Росія, оприлюднивши вустами свого МЗС 

коментар щодо річниці вступу на посаду 

Президента Володимира Зеленського, вдалася 

до чергової спроби втрутитися у внутрішні 

справи України.

 

 

Американська Феміда проти українського 

олігарха 

Справа Коломойського у Клівленді матиме 

політичні та фінансові наслідки по обидва 

береги Атлантики

 

 

Кожара вийшов із СІЗО під заставу 

Ексміністр закордонних справ України Леонід 

Кожара, якого підозрюють у вбивстві 

бізнесмена Сергія Старицького, вийшов із 

СІЗО під заставу. 

 

Окупанти обстріляли вантажівку: один 

український військовий загинув, п’ятеро 

поранені 

На Луганщині російські окупаційні війська з 

великокаліберної зброї обстріляли вантажівку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029731-zaava-rf-do-ricnici-prezidentstva-zelenskogo-e-askravim-prikladom-dezinformacii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029731-zaava-rf-do-ricnici-prezidentstva-zelenskogo-e-askravim-prikladom-dezinformacii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029731-zaava-rf-do-ricnici-prezidentstva-zelenskogo-e-askravim-prikladom-dezinformacii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029731-zaava-rf-do-ricnici-prezidentstva-zelenskogo-e-askravim-prikladom-dezinformacii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3030041-amerikanska-femida-proti-ukrainskogo-oligarha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3030041-amerikanska-femida-proti-ukrainskogo-oligarha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030255-kozara-vijsov-iz-sizo-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030255-kozara-vijsov-iz-sizo-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3030066-okupanti-obstrilali-vantazivku-odin-ukrainskij-vijskovij-zaginuv-patero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3030066-okupanti-obstrilali-vantazivku-odin-ukrainskij-vijskovij-zaginuv-patero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3030066-okupanti-obstrilali-vantazivku-odin-ukrainskij-vijskovij-zaginuv-patero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3030066-okupanti-obstrilali-vantazivku-odin-ukrainskij-vijskovij-zaginuv-patero-poraneni.html


 

Київське метро з 25 травня відновить 

роботу - Кличко 

Столична підземка з 25 травня відновляє свою 

роботу. Про це на брифінгу заявив Київський 

міський голова Віталій Кличко, повідомляє 

кореспондент Укрінформу.

 

Українці світу відзначають День 

вишиванки ВІДЕО 

Всесвітній день вишиванки, який відзначають 

сьогодні, - це свято, покликане сприяти 

збереженню споконвічних народних традицій 

створення та носіння етнічного вишитого 

українського одягу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Суд зобов'язав ОГП розслідувати можливе 

втручання Байдена в роботу Шокіна у 2016 

році 

Печерський райсуд зобов'язав Офіс 

генпрокурора розслідувати справу про 

можливе втручання віцепрезидента США 

Джозефа Байдена в роботу ексгенпрокурора 

Віктора Шокіна.

 

 

МЗС відповіло на спроби Болгарії 

втрутитися у внутрішні справи України. 

ЗАЯВА 

Міністерство закордонних справ України 

висловило протест у зв'язку з ухваленням 

парламентом Болгарії декларації щодо 

адміністративно-територіальної реформи в 

Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3029980-kiivske-metro-z-25-travna-vidnovit-robotu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3029980-kiivske-metro-z-25-travna-vidnovit-robotu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3030080-ukrainci-svitu-vidznacaut-den-visivanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3030080-ukrainci-svitu-vidznacaut-den-visivanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030432-sud-zobovazav-ogp-rozsliduvati-mozlive-vtrucanna-bajdena-v-robotu-eksgenprokurora-sokina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030432-sud-zobovazav-ogp-rozsliduvati-mozlive-vtrucanna-bajdena-v-robotu-eksgenprokurora-sokina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030432-sud-zobovazav-ogp-rozsliduvati-mozlive-vtrucanna-bajdena-v-robotu-eksgenprokurora-sokina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030432-sud-zobovazav-ogp-rozsliduvati-mozlive-vtrucanna-bajdena-v-robotu-eksgenprokurora-sokina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029721-mzs-vidpovilo-na-sprobi-bolgarii-vtrutitisa-u-vnutrisni-spravi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029721-mzs-vidpovilo-na-sprobi-bolgarii-vtrutitisa-u-vnutrisni-spravi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029721-mzs-vidpovilo-na-sprobi-bolgarii-vtrutitisa-u-vnutrisni-spravi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029721-mzs-vidpovilo-na-sprobi-bolgarii-vtrutitisa-u-vnutrisni-spravi-ukraini.html


 

Україна показала в ОБСЄ російські 

паспорти представників ОРДЛО в 

"Мінську". Ексклюзив 

Українська делегація під час засідання 

Постійної ради ОБСЄ у четвер 

продемонструвала копії російських паспортів 

так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна та 

…

 

Кучма ініціює скликання термінового 

засідання ТКГ у Мінську 

Голова української делегації у Тристоронній 

контактній групі з мирного врегулювання 

ситуації на сході України Леонід Кучма 

звернувся до спецпредставника ОБСЄ з 

приводу проведення екстреного засідання ТКГ.

  

 

Росія використовує проти України 

«американську біологічну зброю» 

Хто стоїть за інформаційною кампанією про 

так звані «секретні лабораторії США в 

Україні»

  

 

Азербайджан надав Україні 23 тонни 

гуманітарної допомоги для протидії COVID-

19 

Азербайджан надав Україні 23 тонни 

гуманітарної допомоги для боротьби з 

коронавірусом, у тому числі медичні маски, 

захисні костюми, термометри, дезінфектори та 

інше медобладнання. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030198-ukraina-pokazala-v-obse-rosijski-pasporti-predstavnikiv-ordlo-v-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030198-ukraina-pokazala-v-obse-rosijski-pasporti-predstavnikiv-ordlo-v-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030198-ukraina-pokazala-v-obse-rosijski-pasporti-predstavnikiv-ordlo-v-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030198-ukraina-pokazala-v-obse-rosijski-pasporti-predstavnikiv-ordlo-v-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029716-kucma-iniciue-sklikanna-terminovogo-zasidanna-tkg-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029716-kucma-iniciue-sklikanna-terminovogo-zasidanna-tkg-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3030380-rosia-vikoristovue-proti-ukraini-amerikansku-biologicnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3030380-rosia-vikoristovue-proti-ukraini-amerikansku-biologicnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030355-azerbajdzan-nadav-ukraini-23-tonni-gumanitarnoi-dopomogi-dla-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030355-azerbajdzan-nadav-ukraini-23-tonni-gumanitarnoi-dopomogi-dla-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030355-azerbajdzan-nadav-ukraini-23-tonni-gumanitarnoi-dopomogi-dla-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030355-azerbajdzan-nadav-ukraini-23-tonni-gumanitarnoi-dopomogi-dla-protidii-covid19.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 476 нових випадків 

коронавірусу  

Станом на 21 травня в Україні лабораторно 

підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За 

добу - 476 нових випадків.

 

 

На Буковині чергуватиме санітарний 

вертоліт для евакуації хворих на COVID-19. 

ФОТО 

На Буковині на цілодобове чергування 

заступив санітарний вертоліт Мі-8, обладнаний 

для транспортування інфекційних хворих.

 

 

Україна закупить кілька сотень ШВЛ і 

мобільні рентген-установки — Степанов 

Найближчим часом Україна на кошти 

Європейського інвестиційного банку закупить 

кілька сотень апаратів ШВЛ експертного класу 

і мобільні рентген-установки.

 

 

Коли на коронавірус хворіє лікар. Історія 

однієї хвороби  АНАЛІТИКА 

Історія одужання від COVID-19 івано-

франківського онкохірурга. Павло Семенів – 

онкохірург вищої категорії, заступник 

директора Прикарпатського клінічного 

онкологічного центру Івано-Франківської 

обласної ради.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029787-v-ukraini-za-dobu-476-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029787-v-ukraini-za-dobu-476-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3030102-na-bukovini-cerguvatime-sanitarnij-vertolit-dla-evakuacii-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3030102-na-bukovini-cerguvatime-sanitarnij-vertolit-dla-evakuacii-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3030102-na-bukovini-cerguvatime-sanitarnij-vertolit-dla-evakuacii-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3030102-na-bukovini-cerguvatime-sanitarnij-vertolit-dla-evakuacii-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030350-ukraina-zakupit-kilka-soten-svl-i-mobilni-rentgenustanovki-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030350-ukraina-zakupit-kilka-soten-svl-i-mobilni-rentgenustanovki-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3030156-koli-na-koronavirus-hvorie-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3030156-koli-na-koronavirus-hvorie-likar.html


УКРАЇНА 

 

Тактика України в миротворчому процесі 

стала більш агресивною і дещо зміненою – 

ОПОРА 

Тактика української сторони в миротворчому 

процесі стала більш агресивною і дещо 

зміненою.

 

 

Мовні квоти на радіо і ТБ: Герасим’юк 

анонсувала спецбрифінг Нацради 

Національна рада з питань телебачення та 

радіомовлення відновить після карантину 

проведення брифінгів для представників ЗМІ 

за …

 

 

В "Еспресо" вважають перевірку від 

Нацради з питань ТБ незаконним тиском 

Телеканал "Еспресо вважає призначену 

Нацрадою з питань телебачення і 

радіомовлення перевірку незаконним тиском з 

метою протидії поширенню в інформаційному 

просторі демократичних цивілізованих 

цінностей. 

 

NewsOne перевірять через заяви про 

єврейські дивізії СС 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення на засіданні 21 травня ухвалила 

рішення призначити позапланову перевірку 

ТОВ «Новини 24 години» (супутниковий 

телеканал NewsOne), м. Київ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030239-taktika-ukraini-v-mirotvorcomu-procesi-stala-bils-agresivnou-i-deso-zminenou-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030239-taktika-ukraini-v-mirotvorcomu-procesi-stala-bils-agresivnou-i-deso-zminenou-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030239-taktika-ukraini-v-mirotvorcomu-procesi-stala-bils-agresivnou-i-deso-zminenou-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030239-taktika-ukraini-v-mirotvorcomu-procesi-stala-bils-agresivnou-i-deso-zminenou-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030132-movni-kvoti-na-radio-i-tb-gerasimuk-anonsuvala-specbrifing-nacradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030132-movni-kvoti-na-radio-i-tb-gerasimuk-anonsuvala-specbrifing-nacradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030442-v-espreso-vvazaut-perevirku-vid-nacradi-z-pitan-tb-nezakonnim-tiskom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030442-v-espreso-vvazaut-perevirku-vid-nacradi-z-pitan-tb-nezakonnim-tiskom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030094-newsone-perevirat-cerez-zaavi-pro-evrejski-divizii-ss.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030094-newsone-perevirat-cerez-zaavi-pro-evrejski-divizii-ss.html


 

Мін’юст розробив законопроєкт, що змінює 

процедуру люстрації 

Міністерство юстиції України розробило 

законопроєкт, котрий звужує коло осіб, які 

підпадають під люстрацію. 

 

Журналісти та експерти оцінили перший 

рік президенства Зеленського. Опитування 

Основними досягненнями Володимира 

Зеленського за перший рік президенства 

регіональні журналісти та експерти вважають 

ухвалення законів про неможливість 

повернення ПриватБанку  ексвласникам, про 

обіг 

 

 

На Донбасі загинув боєць ЗСУ, семеро 

поранені 

Збройні формування Російської Федерації від 

початку доби чотири рази порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. Внаслідок 

обстрілів загинув один військовий, двоє 

отримали поранення та п’ятеро – бойові 

травмування.

ЕКОНОМІКА 

 

НБУ – про підписання закону Зеленським: 

Це наше остаточне "прощавай" 

збанкрутілим банкам "зомбі" 

Закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення деяких механізмів регулювання 

банківської діяльності" забороняє повертати 

збанкрутілі банки їхнім власникам.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030367-minust-rozrobiv-zakonoproekt-so-zminue-proceduru-lustracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030367-minust-rozrobiv-zakonoproekt-so-zminue-proceduru-lustracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030149-zurnalisti-ta-eksperti-ocinili-persij-rik-prezidenstva-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030149-zurnalisti-ta-eksperti-ocinili-persij-rik-prezidenstva-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3030346-na-donbasi-zaginuv-boec-zsu-semero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3030346-na-donbasi-zaginuv-boec-zsu-semero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030438-nbu-pro-pidpisanna-zakonu-zelenskim-ce-ostatocne-prosavaj-zbankrutilim-bankam-zombi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030438-nbu-pro-pidpisanna-zakonu-zelenskim-ce-ostatocne-prosavaj-zbankrutilim-bankam-zombi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030438-nbu-pro-pidpisanna-zakonu-zelenskim-ce-ostatocne-prosavaj-zbankrutilim-bankam-zombi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030438-nbu-pro-pidpisanna-zakonu-zelenskim-ce-ostatocne-prosavaj-zbankrutilim-bankam-zombi.html


 

Президент підписав зміни до Податкового 

кодексу 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних 

та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві.

 

 

Одеський порт прийняв танкер із "легкою 

техаською" нафтою 

Одеський морський порт вперше прийняв 

партію американської нафти сорту WTI 

обсягом 76 тисяч 430 тонн, придбаної 

Кременчуцьким нафтопереробним заводом.

 

Україні цьогоріч необхідно запозичити 

близько 457 мільярдів - міністр фінансів 

Україні необхідно в 2020 році запозичити 

близько 457 мільярдів гривень.

 

Торговельне фінансування: Укргазбанк 

cтав найкращим у Східній Європі 

Державний Укргазбанк став найкращим 

банком-емітентом у Східній Європі у 2019 

році. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030408-administruvanna-podatkiv-zelenskij-pidpisav-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030408-administruvanna-podatkiv-zelenskij-pidpisav-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030187-odeskij-port-prijnav-tanker-iz-legkou-tehaskou-naftou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030187-odeskij-port-prijnav-tanker-iz-legkou-tehaskou-naftou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030035-ukraini-cogoric-neobhidno-zapoziciti-blizko-457-milardiv-ministr-finansiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030035-ukraini-cogoric-neobhidno-zapoziciti-blizko-457-milardiv-ministr-finansiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030279-torgovelne-finansuvanna-ukrgazbank-ctav-najkrasim-u-shidnij-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030279-torgovelne-finansuvanna-ukrgazbank-ctav-najkrasim-u-shidnij-evropi.html


 

Експерт: Гречка та цибуля — лідери 

подорожчання у квітні  

Середня ціна на гречану крупу у квітні 2020 

року зросла на 17,99% у порівнянні з березнем, 

що є одним із найвищих показників серед 53 

найменувань товарів та послуг.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Постійна рада ОБСЄ розглянула депортацію 

кримських татар і "призов" в окупованому 

Криму 

Постійна рада ОБСЄ на своєму онлайн-

засіданні 21 травня розглянула, поруч з 

триваючою агресією РФ та окупацією Криму, 

також питання примусової  

 

 

Україну в "морських" позовах проти Росії 

представлятимуть Єнін і Ченцов 

Президент Володимир Зеленський 

уповноважив заступника глави МЗС Євгенія 

Єніна та посла в Нідерландах Всеволода 

Ченцова представляти 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд арештував 300 мільйонів, які хотіла 

стягнути з Укрзалізниці компанія Клименка 

Детективи НАБУ спільно із САП забезпечили 

накладення арешту на 301 млн грн, які 

намагалася стягнути з «Укрзалізниці» 

компанія, афільована з ексміністром зборів і 

доходів, підозрюваним у завданні понад 100 

млрд грн збитків державі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030051-ekspert-grecka-ta-cibula-lideri-podorozcanna-u-kvitni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030051-ekspert-grecka-ta-cibula-lideri-podorozcanna-u-kvitni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3030440-postijna-rada-obse-rozglanula-deportaciu-krimskih-tatar-i-prizov-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3030440-postijna-rada-obse-rozglanula-deportaciu-krimskih-tatar-i-prizov-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3030440-postijna-rada-obse-rozglanula-deportaciu-krimskih-tatar-i-prizov-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3030440-postijna-rada-obse-rozglanula-deportaciu-krimskih-tatar-i-prizov-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030316-zahoplenna-morakiv-ukrainu-v-pozovah-proti-rf-predstavlatimut-enin-i-cencov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030316-zahoplenna-morakiv-ukrainu-v-pozovah-proti-rf-predstavlatimut-enin-i-cencov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030342-sud-zaarestuvav-ponad-300-miljoniv-aki-hotila-stagnuti-z-ukrzaliznici-kompania-klimenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030342-sud-zaarestuvav-ponad-300-miljoniv-aki-hotila-stagnuti-z-ukrzaliznici-kompania-klimenka.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Нова мечеть та державні мусульманські 

свята: популізм чи необхідність? 

Більшість мусульман в Україні не імігранти, а 

корінне населення – і вони хочуть почуватися в 

країні своїми 

 

 

Зі своїм статутом в чужу реформу, або Чому 

Софія проти нашої децентралізації. 

Аналітика 

Хто й навіщо намагається втягнути болгарську 

меншину у штучний і …

 

 

Інтелігенція України вимагає 

підпорядкувати проєкт Бабин Яр інституту 

Нацпам’яті 

Текст звернення української спільноти до 

очільників держави підписало близько 700 

людей 

 

40 см ясності: як чужі супутники служать 

Україні в зоні ООС 

Розвідувальні космічні апарати корисні як для 

стеження за противником, так і для 

цілевказання засобам ураження

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030142-nova-mecet-ta-derzavni-musulmanski-svata-populizm-ci-neobhidnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030142-nova-mecet-ta-derzavni-musulmanski-svata-populizm-ci-neobhidnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030363-zi-svoim-statutom-v-cuzu-reformu-abo-comu-sofia-proti-nasoi-decentralizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030363-zi-svoim-statutom-v-cuzu-reformu-abo-comu-sofia-proti-nasoi-decentralizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030363-zi-svoim-statutom-v-cuzu-reformu-abo-comu-sofia-proti-nasoi-decentralizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030363-zi-svoim-statutom-v-cuzu-reformu-abo-comu-sofia-proti-nasoi-decentralizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029962-inteligencia-ukraini-vimagae-pidporadkuvati-proekt-babin-ar-institutu-nacpamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029962-inteligencia-ukraini-vimagae-pidporadkuvati-proekt-babin-ar-institutu-nacpamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029962-inteligencia-ukraini-vimagae-pidporadkuvati-proekt-babin-ar-institutu-nacpamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029962-inteligencia-ukraini-vimagae-pidporadkuvati-proekt-babin-ar-institutu-nacpamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3030196-40-sm-asnosti-ak-cuzi-suputniki-sluzat-ukraini-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3030196-40-sm-asnosti-ak-cuzi-suputniki-sluzat-ukraini-v-zoni-oos.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський опублікував фото з дружиною у 

вишиванках 

Президент Володимир Зеленський привітав з 

Днем вишиванки та опублікував фото з 

дружиною Оленою у вишиванках.

 

 

Премію імені Георгія Ґонґадзе цьогоріч 

отримав Павло Казарін 

Лауреатом цьогорічної премії імені Георгія 

Гонгадзе став публіцист і телеведучий, 

журналіст Павло Казарін.

 

 

"Собака за борги": у Малюськи є план, що 

робити з незвичним лотом 

Міністерство юстиції вимушене відбирати 

тварин у їхніх власників на виконання рішень 

судів.

  

 

Візерунки Тетяни Якунової – сьогодні на 

тематичному дудлі! Ексклюзив 

Укрінформ щасливий представити авторку 

«вишиванкового» гуглівського дудла – 

ілюстраторку Тетяну Якунову.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029819-zelenskij-opublikuvav-foto-z-druzinou-u-visivankah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029819-zelenskij-opublikuvav-foto-z-druzinou-u-visivankah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030459-premiu-imeni-georgia-gongadze-cogoric-otrimav-pavlo-kazarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030459-premiu-imeni-georgia-gongadze-cogoric-otrimav-pavlo-kazarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029936-sobaka-za-borgi-u-maluski-e-plan-so-robiti-z-nezvicnim-lotom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029936-sobaka-za-borgi-u-maluski-e-plan-so-robiti-z-nezvicnim-lotom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030213-vizerunki-tetani-akunovoi-sogodni-na-tematicnomu-dudli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030213-vizerunki-tetani-akunovoi-sogodni-na-tematicnomu-dudli.html


 

Вихователі повинні будуть стежити, щоб 

діти були у масках - Степанов 

За дотриманням протиепідемічних вимог 

дітьми у дитсадках, зокрема щодо перебування 

у захисних масках, повинні слідкувати 

вихователі.

  

 

Українські вишиванки підкорюють світові 

подіуми. Інфографіка 

З теми української етніки світові дизайнери 

черпають натхнення, світові зірки вбираються 

у вишиванки

 

 

Київські пляжі можуть відкритися 1 червня 

У разі подальшого послаблення карантинних 

заходів, і якщо відповідне рішення ухвалять 

уряд та КМДА, пляжний сезон у столиці 

почнеться 1 червня. 

 

 

В МЗС до Дня вишиванки запропонували 

тест на знання української вишивки 

Міністерство закордонних справ України з 

нагоди Дня вишиванки презентувало тест, аби 

кожен охочий міг перевірити свій культурний 

код.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030298-vihovateli-povinni-budut-steziti-sob-diti-buli-u-maskah-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030298-vihovateli-povinni-budut-steziti-sob-diti-buli-u-maskah-stepanov.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3029785-kiivski-plazi-mozut-vidkritisa-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3030377-v-mzs-do-dna-visivanki-zaproponuvali-test-na-znanna-ukrainskoi-visivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3030377-v-mzs-do-dna-visivanki-zaproponuvali-test-na-znanna-ukrainskoi-visivki.html

