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ТОП 

 

Росія не має права проводити "призов" в 

окупованому Криму – ЄС. Заява 

Росія не має права проводити обов’язковий 

призов на військову службу в окупованому 

Криму, оскільки це є порушенням Четвертої 

Женевської конвенції, стороною якої є РФ.

 

Досудове розслідування у справі Шеремета 

завершили - адвокат 

Досудове розслідування у справі про вбивство 

журналіста Павла Шеремета завершено.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3031206-rosia-ne-mae-prava-provoditi-prizov-v-okupovanomu-krimu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3031206-rosia-ne-mae-prava-provoditi-prizov-v-okupovanomu-krimu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031149-dosudove-rozsliduvanna-u-spravi-seremeta-zaversili-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031149-dosudove-rozsliduvanna-u-spravi-seremeta-zaversili-advokat.html


 

На Житомирщині орендар ставків 

застрелив сімох людей 

У Попільнянському районі Житомирської 

області місцевий орендар під час конфліктної 

ситуації біля приватних ставків із мисливської 

рушниці смертельно поранив сім осіб.

 

Без температурного скринінгу і обмеження 

кількості людей: як працюватиме метро у 

Києві 

У Київському метрополітені не будуть 

перевіряти температуру пасажирам. Також не 

будуть обмежувати їх кількість.

 

"Закоркований" Київ, лосенята-погорільці 

й мегавишиванка Мазепи. Фото тижня 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія набирає кримчан у частини, задіяні у 

війні на Донбасі – Україна в ОБСЄ 

Росія незаконно призиває "на військову 

службу" жителів окупованого Криму, 

відправляючи більшість із них для служби у 

Південному військовому окрузі ЗС РФ, 

військові частини та командування якого 

беруть участь у збройній агресії проти України 

на Донбасі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3030597-na-zitomirsini-orendar-stavkiv-pid-cas-konfliktu-zastreliv-simoh-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3030597-na-zitomirsini-orendar-stavkiv-pid-cas-konfliktu-zastreliv-simoh-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3030997-bez-temperaturnogo-skriningu-i-obmezenna-kilkosti-ludej-ak-pracuvatime-metro-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3030997-bez-temperaturnogo-skriningu-i-obmezenna-kilkosti-ludej-ak-pracuvatime-metro-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3030997-bez-temperaturnogo-skriningu-i-obmezenna-kilkosti-ludej-ak-pracuvatime-metro-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3030997-bez-temperaturnogo-skriningu-i-obmezenna-kilkosti-ludej-ak-pracuvatime-metro-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031094-zakorkovanij-kiiv-losenatapogorilci-j-megavisivanka-mazepi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031094-zakorkovanij-kiiv-losenatapogorilci-j-megavisivanka-mazepi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3031077-rosia-nabirae-krimcan-u-castini-zadiani-u-vijni-na-donbasi-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3031077-rosia-nabirae-krimcan-u-castini-zadiani-u-vijni-na-donbasi-ukraina-v-obse.html


 

Україна отримала від Азербайджану 

гуманітарний вантаж - Микичак 

Україна отримала 23 тонни гуманітарного 

вантажу від Азербайджанської Республіки.

 

МВФ заявляє про досягнення угоди з 

Україною щодо нової програми на $5 

мільярдів 

Місія МВФ і Україна досягли попередньої 

домовленості щодо нової програми 

фінансування у розмірі $5 мільярдів у форматі 

Stand-by терміном на 18 місяців.

 

Що відбулося із “захистом болгар”: погляд з 

Болграду та Софії 

Україні, щоб уникнути гострих ситуацій, слід 

активніше розповідати про адміністративно-

територіальну реформу

 

 

Росія намагається виставити себе 

посередником у врегулюванні конфлікту на 

Донбасі – Лінкявічюс 

Росія на тлі посилення агресивних дій щодо 

України не полишає спроб представити себе 

посередником у врегулюванні збройного 

конфлікту на Донбасі, а не його учасником. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030786-ukraina-otrimala-vid-azerbajdzanu-gumanitarnij-vantaz-mikicak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030786-ukraina-otrimala-vid-azerbajdzanu-gumanitarnij-vantaz-mikicak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030536-mvf-zaavlae-pro-dosagnenna-ugodi-z-ukrainou-sodo-novoi-programi-na-5-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030536-mvf-zaavlae-pro-dosagnenna-ugodi-z-ukrainou-sodo-novoi-programi-na-5-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030536-mvf-zaavlae-pro-dosagnenna-ugodi-z-ukrainou-sodo-novoi-programi-na-5-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030536-mvf-zaavlae-pro-dosagnenna-ugodi-z-ukrainou-sodo-novoi-programi-na-5-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3031001-so-vidbulosa-iz-zahistom-bolgar-poglad-z-bolgradu-ta-sofii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3031001-so-vidbulosa-iz-zahistom-bolgar-poglad-z-bolgradu-ta-sofii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031249-rosia-namagaetsa-vistaviti-sebe-poserednikom-u-vreguluvanni-konfliktu-na-donbasi-linkavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031249-rosia-namagaetsa-vistaviti-sebe-poserednikom-u-vreguluvanni-konfliktu-na-donbasi-linkavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031249-rosia-namagaetsa-vistaviti-sebe-poserednikom-u-vreguluvanni-konfliktu-na-donbasi-linkavicus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031249-rosia-namagaetsa-vistaviti-sebe-poserednikom-u-vreguluvanni-konfliktu-na-donbasi-linkavicus.html


 

Україна передала Фінляндії проєкт угоди 

про співпрацю щодо трудової міграції - ОП 

Глава держави Володимир Зеленський провів 

телефонну розмову з Президентом 

Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, під 

час якої обговорювалася співпраця у сфері 

трудової міграції.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу підтвердили 47 випадків 

COVID-19. Інфографіка 

У столиці вже 2522 підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19.

 

Київстар запустив безкоштовні консультації 

з кардіологами у мобільному додатку 

Національний телекомоператор «Київстар» 

спільно з мобільним сервісом моніторингу 

здоров'я Doctor Online розпочав співпрацю з 

Національним інститутом серцево-судинної 

хірургії імені М. М. Амосова.

 

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні у 2020 році. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 в Україні за останній тиждень. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030949-zelenskij-podakuvav-prezidentu-finlandii-za-vivedenna-z-tini-procesu-trudovoi-migracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030949-zelenskij-podakuvav-prezidentu-finlandii-za-vivedenna-z-tini-procesu-trudovoi-migracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3030792-u-kievi-za-dobu-pidtverdili-47-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3030792-u-kievi-za-dobu-pidtverdili-47-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3031004-kiivstar-zapustiv-bezkostovni-konsultacii-z-kardiologami-u-mobilnomu-dodatku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3031004-kiivstar-zapustiv-bezkostovni-konsultacii-z-kardiologami-u-mobilnomu-dodatku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3030699-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3030699-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html


 

Київщина поки не послаблює карантин – 

під забороною дитсадки та перевезення 

У Київській області зберігається заборона на 

регулярні та нерегулярні пасажирські 

перевезення, у тому числі між населеними 

пунктами області. 

 

Оприлюднили етапи пом'якшення 

карантину в Україні. Інфографіка 

Міністерство охорони здоров'я рекомендує 

повноцінну роботу деяких закладів з червня в 

регіонах, де можливе послаблення карантину.

 

 

МОЗ затвердило правила роботи дитсадків 

на карантині. ДОКУМЕНТ 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 

проєкт тимчасових рекомендацій щодо роботи 

закладів дошкільної освіти.

 

Як працюватиме транспорт під час 

карантину: рекомендації МОЗ. Документ 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 

проєкт рекомендацій при перевезенні 

пасажирів автомобільним транспортом на 

період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031231-kiivsina-poki-ne-poslablue-karantin-pid-zaboronou-ditsadki-ta-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031231-kiivsina-poki-ne-poslablue-karantin-pid-zaboronou-ditsadki-ta-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030477-opriludnili-etapi-pomaksenna-karantinu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030477-opriludnili-etapi-pomaksenna-karantinu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031172-moz-zatverdilo-pravila-roboti-ditsadkiv-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031172-moz-zatverdilo-pravila-roboti-ditsadkiv-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031170-ak-pracuvatime-transport-pid-cas-karantinu-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031170-ak-pracuvatime-transport-pid-cas-karantinu-rekomendacii-moz.html


 

Під Києвом у пансіонаті для літніх людей 

спалах COVID-19 - восьмеро хворих 

У приватному пансіонаті для осіб похилого 

віку в селі Зазим'я, що на Київщині, 

зафіксовано спалах коронавірусної інфекції

 

УКРАЇНА 

 

Іноземні спецслужби намагаються 

розхитати ситуацію на Одещині - Баканов 

Враховуючи стратегічне розташування 

Одеської області, Служба безпеки України 

приділятиме регіону ще більше уваги через те, 

що іноземні спецслужби намагаються там 

розхитати ситуацію.

 

Рада направить до КСУ доопрацьований 

законопроєкт про втрату мандату за 

"кнопкодавство" 

Керівництво ВР має намір доопрацювати 

законопроєкт, який передбачатиме припинення 

повноважень народного депутата за неособисте 

голосування, та направити оновлену редакцію 

до КСУ задля отримання висновку щодо його 

відповідності Основному закону. 

 

Комісія з журналістської етики негативно 

оцінила скандальні інтерв’ю Гордона 

Комісія з журналістської етики висловила 

негативне ставлення до форми та змісту 

інтерв’ю Дмитра Гордона з Наталією 

Поклонською та Ігорем Гіркіним.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3031184-pid-kievom-u-pansionati-dla-litnih-ludej-spalah-covid19-vze-vosmero-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3031184-pid-kievom-u-pansionati-dla-litnih-ludej-spalah-covid19-vze-vosmero-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031151-inozemni-specsluzbi-namagautsa-rozhitati-situaciu-na-odesini-bakanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031151-inozemni-specsluzbi-namagautsa-rozhitati-situaciu-na-odesini-bakanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031194-rada-napravit-do-ksu-doopracovanij-zakonoproekt-pro-vtratu-mandatu-za-knopkodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031194-rada-napravit-do-ksu-doopracovanij-zakonoproekt-pro-vtratu-mandatu-za-knopkodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031194-rada-napravit-do-ksu-doopracovanij-zakonoproekt-pro-vtratu-mandatu-za-knopkodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031194-rada-napravit-do-ksu-doopracovanij-zakonoproekt-pro-vtratu-mandatu-za-knopkodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031139-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-negativno-ocinila-skandalni-intervu-gordona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031139-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-negativno-ocinila-skandalni-intervu-gordona.html


 

У Раді обговорили перспективний план 

Одещини, включно з Болградським 

районом 

Члени Комітету Верховної Ради з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування провели зустрічі з 

повноважними представниками ряду місцевих 

громад і ..

 

 

Медреформа: Степанов сказав, від яких 

принципів не відмовиться 

Міністерство охорони здоров’я планує 

запровадити і відкоригувати коефіцієнт на 

складність у тарифах на медичні послуги. 

 

 

НАЗК перевірятиме декларації 

топчиновників по-новому - що змінилося. 

Список 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції відтепер перевірятиме декларації 

топпосадовців відповідно до нового порядку.

 

 

КПВВ на кордоні з окупованим Кримом не 

працюватимуть до 22 червня 

Кабінет міністрів продовжив термін дії 

розпорядження про тимчасове призупинення 

роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованою 

АР Крим до 22 червня. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031237-u-radi-obgovorili-perspektivnij-plan-odesini-vklucno-z-bolgradskim-rajonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031237-u-radi-obgovorili-perspektivnij-plan-odesini-vklucno-z-bolgradskim-rajonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031237-u-radi-obgovorili-perspektivnij-plan-odesini-vklucno-z-bolgradskim-rajonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031237-u-radi-obgovorili-perspektivnij-plan-odesini-vklucno-z-bolgradskim-rajonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031135-medreforma-stepanov-skazav-vid-akih-principiv-ne-vidmovitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031135-medreforma-stepanov-skazav-vid-akih-principiv-ne-vidmovitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031226-nazk-pereviratime-deklaracii-topcinovnikiv-ponovomu-so-zminilosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031226-nazk-pereviratime-deklaracii-topcinovnikiv-ponovomu-so-zminilosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031226-nazk-pereviratime-deklaracii-topcinovnikiv-ponovomu-so-zminilosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031226-nazk-pereviratime-deklaracii-topcinovnikiv-ponovomu-so-zminilosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3031142-kpvv-na-kordoni-z-okupovanim-krimom-ne-pracuvatimut-do-22-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3031142-kpvv-na-kordoni-z-okupovanim-krimom-ne-pracuvatimut-do-22-cervna.html


ЕКОНОМІКА 

 

Україна не змогла б підписати вигідний 

транзитний контракт під час пандемії – 

глава НКРЕКП 

Росіяни не підписали б транзитний контракт, 

якби могли припустити, наскільки знизиться 

споживання енергоресурсів у зв'язку з 

пандемією COVID-19.

 

 

Ощадбанк розширив можливості для бізнесу 

отримати доступні кредити 5-7-9% 

Ощадбанк розширив можливості підприємців, 

які мають бажання отримати кредит за 

державною програмою підтримки малого 

бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%».

 

 

Після карантину Україні доведеться 

воювати за зовнішні інвестиції – Косюк 

У боротьбу за кошти інвесторів вступить вся 

Східна Європа, і без нових технологій їх не 

отримати.

 

 

У НКРЕКП пояснили, як можна вирішити 

проблему "зеленого" тарифу  

Енергетичний регулятор бачить можливість 

стабілізувати фінансову складову енергетичної 

системи України в разі урізання "зеленого" 

тарифу на 30% для СЕС і 15% для ВЕС, а 

також скасування пільги на перші 100 кВт-год 

на місяць для населення.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031086-ukraina-ne-zmogla-b-pidpisati-vigidnij-tranzitnij-kontrakt-pid-cas-pandemii-glava-nkrekp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031086-ukraina-ne-zmogla-b-pidpisati-vigidnij-tranzitnij-kontrakt-pid-cas-pandemii-glava-nkrekp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031086-ukraina-ne-zmogla-b-pidpisati-vigidnij-tranzitnij-kontrakt-pid-cas-pandemii-glava-nkrekp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031086-ukraina-ne-zmogla-b-pidpisati-vigidnij-tranzitnij-kontrakt-pid-cas-pandemii-glava-nkrekp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030761-osadbank-rozsiriv-mozlivosti-dla-biznesu-otrimati-dostupni-krediti-579.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030761-osadbank-rozsiriv-mozlivosti-dla-biznesu-otrimati-dostupni-krediti-579.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031183-pisla-karantinu-ukraini-dovedetsa-vouvati-za-zovnisni-investicii-kosuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031183-pisla-karantinu-ukraini-dovedetsa-vouvati-za-zovnisni-investicii-kosuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031127-u-nkrekp-poasnili-ak-mozna-virisiti-problemu-zelenogo-tarifu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031127-u-nkrekp-poasnili-ak-mozna-virisiti-problemu-zelenogo-tarifu.html


 

Банківський рахунок скоро можна буде 

відкрити онлайн — Мінцифри 

Скоро банківський рахунок можна буде 

відкрити онлайн на підставі віддаленої 

ідентифікації та верифікації клієнтів

 

 

Мін’юст назвав ТОП-5 боржників із 

виплати зарплат. Інфографіка 

Найбільшими боржниками з виплати 

заробітної плати в Україні є 5 компаній, 

загальний борг яких перевищує 385 млн грн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Захоплення моряків: Україна подає до 

Морського трибуналу ООН докази проти 

РФ  

Меморандум України у справі про захоплення 

моряків та кораблів у Чорному морі у 

листопаді 2018 року підписаний і сьогодні 

буде переданий до Міжнародного трибуналу 

ООН.

 

 

МЗС запускає платформу для координації 

міжнародних дій зі звільнення політв’язнів 

РФ 

Міністерство закордонних справ України 

запускає Платформу, що координуватиме 

міжнародні дії зі звільнення Росією 

українських політв’язнів.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031156-bankivskij-rahunok-skoro-mozna-bude-vidkriti-onlajn-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031156-bankivskij-rahunok-skoro-mozna-bude-vidkriti-onlajn-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031162-minust-nazvav-top5-borznikiv-iz-viplati-zarplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3031162-minust-nazvav-top5-borznikiv-iz-viplati-zarplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030672-zahoplenna-morakiv-ukraina-podae-do-morskogo-tribunalu-oon-dokazi-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030672-zahoplenna-morakiv-ukraina-podae-do-morskogo-tribunalu-oon-dokazi-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030672-zahoplenna-morakiv-ukraina-podae-do-morskogo-tribunalu-oon-dokazi-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030672-zahoplenna-morakiv-ukraina-podae-do-morskogo-tribunalu-oon-dokazi-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031124-mzs-zapuskae-platformu-dla-koordinacii-miznarodnih-dij-zi-zvilnenna-politvazniv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031124-mzs-zapuskae-platformu-dla-koordinacii-miznarodnih-dij-zi-zvilnenna-politvazniv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031124-mzs-zapuskae-platformu-dla-koordinacii-miznarodnih-dij-zi-zvilnenna-politvazniv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3031124-mzs-zapuskae-platformu-dla-koordinacii-miznarodnih-dij-zi-zvilnenna-politvazniv-rf.html


 

Двічі полонений український патріот 

Сінченко втік із застінків "ДНР" – мати 

Двічі полонений український патріот Григорій 

Сінченко здійснив втечу з застінків підвалу так 

званої "ДНР", де його піддавали тортурам.

 

 

"Суд" у Криму оголосив у розшук 

колишнього бранця Кремля Бекірова 

Сімферопольський "суд" оголосив у розшук 

громадянина України Едема Бекірова, 

визволеного з полону під час обміну у вересні 

2019 року.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Нацгвардія назвала імена трьох загиблих у 

стрілянині на Житомирщині 

У Національній гвардії підтвердили, що троє із 

семи загиблих під час нічної стрілянини на 

Житомирщині, є її військовослужбовцями.

 

 

Баканов не займається бізнесом з моменту 

призначення на державну посаду — СБУ 

Голова Служби безпеки України Іван Баканов 

не займається комерційною діяльністю з 

моменту призначення на державну посаду. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3030908-dvici-polonenij-ukrainskij-patriot-sincenko-vtik-iz-zastinkiv-dnr-mati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3030908-dvici-polonenij-ukrainskij-patriot-sincenko-vtik-iz-zastinkiv-dnr-mati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3030964-sud-u-krimu-ogolosiv-u-rozsuk-kolisnogo-branca-kremla-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3030964-sud-u-krimu-ogolosiv-u-rozsuk-kolisnogo-branca-kremla-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031041-nacgvardia-nazvala-imena-troh-zagiblih-u-strilanini-na-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3031041-nacgvardia-nazvala-imena-troh-zagiblih-u-strilanini-na-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030859-bakanov-ne-zajmaetsa-biznesom-z-momentu-priznacenna-na-derzavnu-posadu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030859-bakanov-ne-zajmaetsa-biznesom-z-momentu-priznacenna-na-derzavnu-posadu-sbu.html


 

Нацрада призначила перевірку "1+1" через 

карту України без Криму 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення на звернення Служби безпеки 

України призначила позапланову перевірку

 

 

НАБУ прийшло з обшуком до Укрзалізниці 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро проводять обшуки в Укрзалізниці у 

справі зловживань під час закупівлі 

програмного забезпечення. 

 

 

 

Суд відкрив провадження за позовом партії 

Шарія до НАЗК 

Окружний адмінсуд міста Києва відкрив 

провадження у справі за позовом політичної 

партії Шарія до НАЗК. Партія хоче домогтися 

стягнення з держбюджету 3,2 млн грн на 

фінансування своєї діяльності.

ЕКСКЛЮЗИВ  

 

Експерт: Венеційська комісія не тягнутиме 

з висновками щодо законопроєкту про 

референдум. Ексклюзив 

Венеційська комісія не повинна мати 

серйозних застережень у своїх висновках щодо 

проєкту закону «Про всеукраїнських 

референдум».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030751-nacrada-priznacila-perevirku-11-cerez-kartu-ukraini-bez-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030751-nacrada-priznacila-perevirku-11-cerez-kartu-ukraini-bez-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030940-nabu-prijslo-z-obsukom-do-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3030940-nabu-prijslo-z-obsukom-do-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030974-sud-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-partii-saria-do-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030974-sud-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-partii-saria-do-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030977-venecijska-komisia-ne-bude-tagnuti-iz-visnovkami-sodo-zakonoproektu-pro-referendum-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030977-venecijska-komisia-ne-bude-tagnuti-iz-visnovkami-sodo-zakonoproektu-pro-referendum-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030977-venecijska-komisia-ne-bude-tagnuti-iz-visnovkami-sodo-zakonoproektu-pro-referendum-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3030977-venecijska-komisia-ne-bude-tagnuti-iz-visnovkami-sodo-zakonoproektu-pro-referendum-ekspert.html


 

Кримське питання в ООН: На що 

приречена Росія? 

Скориставшись пандемією, РФ провела й 

успішно провалила у Радбезі ООН 

відеоконференцію із "кримчанами"

 

 

Україна проти РФ: за Керченський інцидент 

Москва має заплатити 

22 травня наша країна подала меморандум до 

суду в Гаазі, який підтверджує злочини Росії

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Альтернативний транспорт допоможе їхати 

через місто без заторів. Інфографіка 

Ціни і технічні характеристики 

найпопулярніших моделей 

електровелосипедів, електросамокатів, 

моноколіс, сигвеїв, гіроскутерів, гіробордів, 

мопедів

 

 

Скринінг і маски: МОЗ затвердило правила 

роботи готелів на карантині. ДОКУМЕНТ 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 

проєкт рекомендацій щодо роботи готелів на 

період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3030741-krimske-pitanna-v-oon-na-so-prirecena-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3030741-krimske-pitanna-v-oon-na-so-prirecena-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3030916-ukraina-proti-rf-za-kercenskij-incident-moskva-mae-zaplatiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3030916-ukraina-proti-rf-za-kercenskij-incident-moskva-mae-zaplatiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030524-alternativnij-transport-dopomoze-ihati-cerez-misto-bez-zatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030524-alternativnij-transport-dopomoze-ihati-cerez-misto-bez-zatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031208-skrining-i-maski-moz-zatverdilo-pravila-roboti-goteliv-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031208-skrining-i-maski-moz-zatverdilo-pravila-roboti-goteliv-na-karantini.html


 

Вінниця здобула престижну Відзнаку Ради 

Європи 

Вінниця здобула престижну Почесну відзнаку 

Ради Європи.

 

 

Українці зможуть користуватися цифровим 

паспортом для внутрішніх перельотів 

Українці зможуть користуватися цифровим 

паспортом у додатку "Дія" для підтвердження 

своєї особи в аеропортах для внутрішніх 

перельотів. 

 

З паспортом та у масці: МОН нагадує, як 

потрапити на пробне ЗНО 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з 

української мови та літератури відбудеться 15 

червня 2020 року, а з інших предметів - 17 

червня. 

 

Шість університетів з України ввійшли до 

списку найкращих вишів у світі. 

Інфографіка 

Рейтинг враховує репутацію вишу в 

академічному середовищі, цитованість 

наукових публікацій, співвідношення 

викладачів і студентів, оцінку випускників з 

боку роботодавців
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3030798-vinnica-zdobula-prestiznu-vidznaku-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3030798-vinnica-zdobula-prestiznu-vidznaku-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030800-ukrainci-zmozut-koristuvatisa-cifrovim-pasportom-dla-vnutrisnih-perelotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030800-ukrainci-zmozut-koristuvatisa-cifrovim-pasportom-dla-vnutrisnih-perelotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031071-z-pasportom-ta-u-masci-mon-nagadue-ak-potrapiti-na-probne-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3031071-z-pasportom-ta-u-masci-mon-nagadue-ak-potrapiti-na-probne-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030508-sist-universitetiv-z-ukraini-vvijsli-do-spisku-najkrasih-visiv-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030508-sist-universitetiv-z-ukraini-vvijsli-do-spisku-najkrasih-visiv-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030508-sist-universitetiv-z-ukraini-vvijsli-do-spisku-najkrasih-visiv-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3030508-sist-universitetiv-z-ukraini-vvijsli-do-spisku-najkrasih-visiv-u-sviti.html

