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ТОП 

 

Тбілісі не планує переглядати стратегічне 

партнерство з Києвом 

У Міністерстві закордонних справ Грузії 

заявили, що в Тбілісі не планують переглядати 

стратегічне партнерство з Україною. 

 

 

ЄС має підтримати Україну та відповісти на 

виклик з боку Росії – Боррель 

В умовах глобальних викликів Євросоюз має 

знайти відповідь на виклики, що виходять від 

Російської Федерації, але підтримка України та 

інших партнерів на Сході має бути у 

пріоритеті.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032602-tbilisi-ne-planue-peregladati-strategicne-partnerstvo-z-kievom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032602-tbilisi-ne-planue-peregladati-strategicne-partnerstvo-z-kievom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032602-tbilisi-ne-planue-peregladati-strategicne-partnerstvo-z-kievom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3032637-es-mae-pidtrimati-ukrainu-ta-vidpovisti-na-viklik-z-boku-rosii-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3032637-es-mae-pidtrimati-ukrainu-ta-vidpovisti-na-viklik-z-boku-rosii-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3032637-es-mae-pidtrimati-ukrainu-ta-vidpovisti-na-viklik-z-boku-rosii-borrel.html


 

СБУ підтвердила відкриття справи щодо 

можливої держзради Єрмака і Кучми 

У Службі безпеки України підтвердили 

інформацію про відкриття провадження щодо 

можливої державної зради з боку 

представників української делегації на 

переговорах у Мінську.

 

 

Інформвійна: журналістів з "Л/ДНР" 

відправляють на "підвищення 

кваліфікації" до Росії - СБУ 

Усі засоби масової інформації, органи 

державної влади та бізнес в окупованих 

Донецьку та Луганську контролюються так 

званим МДБ і відповідно - ФСБ РФ.

 

 

В Україні платитимуть "карантинну" 

надбавку - затвердили перелік посад 

Міністерство соціальної політики України 

затвердило перелік посад працівників, яким 

передбачено додаткові, до встановлених 

законодавством, доплати до заробітної плати.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Шмигаль: Чекаємо транш МВФ орієнтовно 

наступного тижня 

Кабінет міністрів очікує транш від 

Міжнародного валютного фонду орієнтовно 

наступного тижня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032704-sbu-pidtverdila-vidkritta-spravi-sodo-mozlivoi-derzzradi-ermaka-i-kucmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032704-sbu-pidtverdila-vidkritta-spravi-sodo-mozlivoi-derzzradi-ermaka-i-kucmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032704-sbu-pidtverdila-vidkritta-spravi-sodo-mozlivoi-derzzradi-ermaka-i-kucmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032701-informvijna-zurnalistiv-z-ldnr-vidpravlaut-na-pidvisenna-kvalifikacii-do-rosii-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032701-informvijna-zurnalistiv-z-ldnr-vidpravlaut-na-pidvisenna-kvalifikacii-do-rosii-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032701-informvijna-zurnalistiv-z-ldnr-vidpravlaut-na-pidvisenna-kvalifikacii-do-rosii-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032701-informvijna-zurnalistiv-z-ldnr-vidpravlaut-na-pidvisenna-kvalifikacii-do-rosii-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032684-komu-v-ukraini-zaplatat-karantinnu-nadbavku-zatverdili-perelik-posad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032684-komu-v-ukraini-zaplatat-karantinnu-nadbavku-zatverdili-perelik-posad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032684-komu-v-ukraini-zaplatat-karantinnu-nadbavku-zatverdili-perelik-posad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032649-smigal-cekaemo-trans-mvf-orientovno-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032649-smigal-cekaemo-trans-mvf-orientovno-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032649-smigal-cekaemo-trans-mvf-orientovno-nastupnogo-tizna.html


 

Україна закликає президента ПА НАТО 

протистояти спробам Росії домогтися зняття 

санкцій 

Голова Постійної делегації Верховної Ради в 

Парламентській асамблеї НАТО, народний 

депутат від фракції "Слуга народу" Єгор 

Чернєв під час розмови з президентом ПА 

НАТО Аттілою Мештерхазі закликав 

підтримати Україну та …

 

 

Україна і Туреччина починають переговори 

про поновлення авіасполучення 

Україна і Туреччина розпочинають 

переговорний процес щодо відновлення 

авіаційного сполучення та туристичних 

подорожей.

  

 

Зеленський привітав Український 

конгресовий комітет Америки з 80-річчям 

Президент Володимир Зеленський привітав 

Український конгресовий комітет Америки з 

80-ю річницею створення та подякував за 

відстоювання інтересів України.

 

 

ОБСЄ заявляє про 10 тисяч порушень 

«тиші» на Донбасі за два тижні 

В СММ ОБСЄ констатують, що за період 4-17 

травня зафіксовано близько 10500 порушень 

режиму припинення вогню, включаючи 

приблизно 2000 вибухів.

  

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032738-ukraina-zaklikae-prezidenta-pa-nato-protistoati-sprobam-rosii-domogtisa-znatta-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032738-ukraina-zaklikae-prezidenta-pa-nato-protistoati-sprobam-rosii-domogtisa-znatta-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032738-ukraina-zaklikae-prezidenta-pa-nato-protistoati-sprobam-rosii-domogtisa-znatta-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032738-ukraina-zaklikae-prezidenta-pa-nato-protistoati-sprobam-rosii-domogtisa-znatta-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032776-ukraina-i-tureccina-pocinaut-peregovori-pro-ponovlenna-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032776-ukraina-i-tureccina-pocinaut-peregovori-pro-ponovlenna-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032776-ukraina-i-tureccina-pocinaut-peregovori-pro-ponovlenna-aviaspolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3032710-zelenskij-privitav-ukrainskij-kongresovij-komitet-ameriki-z-80riccam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3032710-zelenskij-privitav-ukrainskij-kongresovij-komitet-ameriki-z-80riccam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3032710-zelenskij-privitav-ukrainskij-kongresovij-komitet-ameriki-z-80riccam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3032541-obse-zaavlae-pro-10-tisac-porusen-tisi-na-donbasi-za-dva-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3032541-obse-zaavlae-pro-10-tisac-porusen-tisi-na-donbasi-za-dva-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3032541-obse-zaavlae-pro-10-tisac-porusen-tisi-na-donbasi-za-dva-tizni.html


КОРОНАВІРУС 

 

Спалах коронавірусу на Закарпатті: жителі 

села не хочуть дотримуватися карантину 

У Ворочеві на Закарпатті, де вчора виявили 28 

інфікованих коронавірусом, люди не хочуть 

дотримуватися карантину.

 

 

Львів починає ІФА-тестування на 

визначення антитіл до COVID-19 

У Львові розпочинають ІФА-тестування 

(імуноферментний аналіз) на визначення 

антитіл до COVID-19. Це дасть змогу виявити 

наявність чи відсутність резистентності до 

вірусу в організмі.

 

 

Адаптивний карантин: Вінниця 

наближається до "червоної межі" одного з 

трьох показників 

Через стрімке зростання захворюваності на 

COVID-19 у Вінниці показник інцидентності в 

області зріс до 11 і наблизився до критичної 

межі запровадження адаптивного карантину. 

 

У Дніпрі запустили метро з середини дня 

У Дніпрі 25 травня о 15 годині дозволили 

відновити роботу метрополітену.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032667-spalah-koronavirusu-na-zakarpatti-ziteli-sela-ne-hocut-dotrimuvatisa-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032667-spalah-koronavirusu-na-zakarpatti-ziteli-sela-ne-hocut-dotrimuvatisa-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032667-spalah-koronavirusu-na-zakarpatti-ziteli-sela-ne-hocut-dotrimuvatisa-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032550-lviv-pocinae-ifatestuvanna-na-viznacenna-antitil-do-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032550-lviv-pocinae-ifatestuvanna-na-viznacenna-antitil-do-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032550-lviv-pocinae-ifatestuvanna-na-viznacenna-antitil-do-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032539-adaptivnij-karantin-vinnica-nablizaetsa-do-cervonoi-mezi-odnogo-z-pokaznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032539-adaptivnij-karantin-vinnica-nablizaetsa-do-cervonoi-mezi-odnogo-z-pokaznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032539-adaptivnij-karantin-vinnica-nablizaetsa-do-cervonoi-mezi-odnogo-z-pokaznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032539-adaptivnij-karantin-vinnica-nablizaetsa-do-cervonoi-mezi-odnogo-z-pokaznikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032644-u-dnipri-zapustili-metro-z-seredini-dna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032644-u-dnipri-zapustili-metro-z-seredini-dna.html


УКРАЇНА 

 

В.о. міністрів освіти, культури та 

енергетики мають перспективу стати 

міністрами - Шмигаль 

Заступники міністрів, які виконують обов'язки 

міністрів освіти, культури та енергетики, 

працюють достатньо ефективно і мають 

перспективу стати міністрами.

 

 

Законопроєкт про тероборону має бути 

ухвалений у найближчі місяці - Кривонос 

Комітет національної безпеки, оборони та 

розвідки розглянув проєкт закону «Про 

територіальну оборону України» та готує його 

до винесення на розгляд парламенту. 

 

Під час карантину оголосили майже 800 

конкурсів на держслужбу за 

спецпроцедурою - Немчінов 

В Україні оголосили майже 800 конкурсів на 

держслужбу за спецпроцедурою під час 

карантину.

 

 

Шмигаль хотів би зайнятися "економічним 

та інвестиційним націоналізмом" 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 

зайнявся би економічним та інвестиційним 

націоналізмом в доброму сенсі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032675-vo-ministriv-osviti-kulturi-ta-energetiki-maut-perspektivu-stati-ministrami-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032675-vo-ministriv-osviti-kulturi-ta-energetiki-maut-perspektivu-stati-ministrami-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032675-vo-ministriv-osviti-kulturi-ta-energetiki-maut-perspektivu-stati-ministrami-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032675-vo-ministriv-osviti-kulturi-ta-energetiki-maut-perspektivu-stati-ministrami-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032722-zakonoproekt-pro-teroboronu-mae-buti-uhvalenij-u-najblizci-misaci-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032722-zakonoproekt-pro-teroboronu-mae-buti-uhvalenij-u-najblizci-misaci-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032722-zakonoproekt-pro-teroboronu-mae-buti-uhvalenij-u-najblizci-misaci-krivonos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032610-pid-cas-karantinu-ogolosili-majze-800-konkursiv-na-derzsluzbu-za-specprocedurou-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032610-pid-cas-karantinu-ogolosili-majze-800-konkursiv-na-derzsluzbu-za-specprocedurou-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032610-pid-cas-karantinu-ogolosili-majze-800-konkursiv-na-derzsluzbu-za-specprocedurou-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032610-pid-cas-karantinu-ogolosili-majze-800-konkursiv-na-derzsluzbu-za-specprocedurou-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032713-smigal-hotiv-bi-zajnatisa-ekonomicnim-ta-investicijnim-nacionalizmom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032713-smigal-hotiv-bi-zajnatisa-ekonomicnim-ta-investicijnim-nacionalizmom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032713-smigal-hotiv-bi-zajnatisa-ekonomicnim-ta-investicijnim-nacionalizmom.html


 

Нацрада стурбована низьким дотриманням 

мовних квот і просить пояснень у 

телеканалів 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 

звернулася з листами до керівників 

телерадіоорганізацій з проханням пояснити 

їхню редакційну політику стосовно 

обов’язкової частки звучання в ефірі 

української мови. 

 

Усі КПВВ на лінії розмежування переходять 

на літній графік роботи з 1 червня 

Згідно з розпорядженням Командувача ООС з 

1 червня всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на 

лінії розмежування переходять на літній графік 

роботи.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Мінекоенерго планують розділити на два 

міністерства — Прем'єр 

В Кабінеті Міністрів планують розділити 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

України на два міністерства.

 

 

Перевірки бізнесу під час карантину: у 

Мінекономіки пояснили ситуацію з 

мораторієм 

Під час карантину мораторій 

розповсюджується на перевірки у сфері 

державного нагляду господарської діяльності, 

втім, перевірки здійснюються у сферах, які не 

підпадають під мораторій.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032789-nacrada-sturbovana-nizkim-dotrimannam-movnih-kvot-i-prosit-poasnen-u-telekanaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032789-nacrada-sturbovana-nizkim-dotrimannam-movnih-kvot-i-prosit-poasnen-u-telekanaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032789-nacrada-sturbovana-nizkim-dotrimannam-movnih-kvot-i-prosit-poasnen-u-telekanaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032789-nacrada-sturbovana-nizkim-dotrimannam-movnih-kvot-i-prosit-poasnen-u-telekanaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3032555-usi-kpvv-na-linii-rozmezuvanna-perehodat-na-litnij-grafik-roboti-z-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3032555-usi-kpvv-na-linii-rozmezuvanna-perehodat-na-litnij-grafik-roboti-z-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3032555-usi-kpvv-na-linii-rozmezuvanna-perehodat-na-litnij-grafik-roboti-z-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032671-minekoenergo-planuut-rozdiliti-na-dva-ministerstva-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032671-minekoenergo-planuut-rozdiliti-na-dva-ministerstva-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3032671-minekoenergo-planuut-rozdiliti-na-dva-ministerstva-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032525-perevirki-biznesu-pid-cas-karantinu-u-minekonomiki-poasnili-situaciu-z-moratoriem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032525-perevirki-biznesu-pid-cas-karantinu-u-minekonomiki-poasnili-situaciu-z-moratoriem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032525-perevirki-biznesu-pid-cas-karantinu-u-minekonomiki-poasnili-situaciu-z-moratoriem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032525-perevirki-biznesu-pid-cas-karantinu-u-minekonomiki-poasnili-situaciu-z-moratoriem.html


 

Дефіцит Гарантованого покупця 

електроенергії може досягти 32 мільярдів - 

НКРЕКП 

За прогнозами Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 

2020 року дефіцит ДП "Гарантований 

покупець" може досягти 32 млрд грн.

 

 

На Рівненщині будують потужну сонячну 

електростанцію 

Найбільшу в області сонячну електростанцію 

будують на Рівненщині.

 

 

В Україні зменшилися запаси вугілля, 

бензинів та скрапленого газу 

Із 1 квітня по 1 травня 2020 року в Україні 

несуттєво зменшилися запаси вугілля, бензинів 

та скрапленого газу.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

NewsOne перепросив за слова 

Пальчевського і Карасьова про ―євреїв-

есесівців‖ 

Телеканал NewsOne перепросив за 

висловлювання, що прозвучали в День пам’яті 

та примирення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3032537-deficit-garantovanogo-pokupca-elektroenergii-moze-dosagti-32-milardiv-nkrekp.html
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В окупованому Криму висунули 

обвинувачення власникові телеканалу ATR 

Так званий Верховний суд Криму почав 

розглядати по суті кримінальну справу проти 

власника кримськотатарського телеканалу 

ATR і одного з активних учасників 

громадянської блокади Криму в 2015 році 

Ленура Іслямова. 25 травня «влада» висунула 

йому обвинувачення.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Шеремета: адвокат Кузьменко 

заявив відвід судді 

Судді Печерського райсуду Віталію Писанцю, 

який мав обрати запобіжний захід лікарю і 

волонтеру Юлії Кузьменко, її адвокат Тарас 

Безпалий оголосив відвід.

 

 

Офіс генпрокурора зобов’язали відкрити 

справу про держзраду представників ОПЗЖ 

Печерський районний суд Києва зобов'язав 

Офіс генерального прокурора внести відомості 

щодо вчинення представниками "Опозиційної 

платформи – за життя" державної зради через 

їхній візит до Держдуми РФ у березні.

 

 

Справа Гандзюк: суд продовжив арешт 

Левіна до липня 

Печерський райсуд продовжив до 1 липня 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою для Олексія Левіна (Москаленка), який 

підозрюється в організації нападу на 

херсонську активістку Катерину Гандзюк.
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ВАКС закрив справу ексголови Держаудиту 

Гаврилової 

Вищий антикорупційний суд закрив 

кримінальне провадження відносно колишньої 

голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової 

через закінчення строків давності.

 

 

У справі нацгвардійця Марківа проводять 

слідчий експеримент 

Експерти проводять слідчий експеримент у 

Слов’янську у справі нацгвардійця Віталія 

Марківа.

 

 

COVID-19 у списку небезпечних хвороб: суд 

відкрив справу за позовом до МОЗ 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження у справі за позовом про 

оскарження наказу Міністерства охорони 

здоров'я про віднесення COVID-19 до 

небезпечних інфекційних хвороб та призначив 

підготовче засідання на 6 червня.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Що дає Україні статус спостерігача в 

Комітеті з охорони здоров’я ЄС? 

Українців залучатимуть до роботи в 

євроінституціях і після епідемії, переконаний 

Посол Микола Точицький
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«Сєдой». Його в будь-якому батальйоні 

визнавали за свого 

Він підірвався на міні там, де за шість років 

війни проходив багато разів

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Кличко просить "не робити з ялівця слона" 

- каштани на Хрещатику будуть ФОТО 

У Києві на Хрещатику висадили кущі ялівця 

тимчасово, а після реконструкції вулиці там 

висадять каштани.

 

 

Криклій розповів, коли почнеться продаж 

залізничних квитків 

Продаж залізничних квитків розпочнеться 

після рішень усіх обласних комісій з 

техногенно-екологічної безпеки - Криклій

 

 

 

 

Платіжки за електрику для населення 

розділять - Нацкомісія 

Платіжки на електрику для населення 

розділять на постачання і транспортування.
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Укртелеком порахував, де найбільше 

користувалися інтернетом на карантині 

Споживання інтернет-трафіку на мережі ПАТ 

"Укртелеком" залишається на підвищеному 

рівні попри часткове послаблення в країні 

карантинних заходів.

 

 

За два місяці карантину в Україні 

завершили зйомки фільму "Простір/Space" 

ЕКСКЛЮЗИВ 

В Україні за час карантину в онлайн-режимі 

відбулися зйомки повнометражного ігрового 

фільму «Простір/Space». 

 

На Закарпатті "розквітли" смереки ФОТО 

Закарпатські смереки на Рахівщині вбралися у 

шишковий "цвіт" – так відбувається 

традиційний процес запилення цих хвойних 

дерев у травні.

 

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