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ТОП 

 

Експосли США застерігають від втягування 

України у внутрішню політику Штатів. 

Заява 

З огляду на ситуацію навколо "плівок Деркача" 

колишні посли США в Україні виступили зі 

спільним зверненням, у якому попередили про 

небезпечність втягнення України у внутрішню 

політику Сполучених Штатів у період 

президентських виборів.

 

 

ДБР вилучило документи на картини з 

колекції Порошенка - адвокат 

Представники Державного бюро розслідування 

провели обшуки в музеї Івана Гончара та 

вилучили документи, які підтверджували 

законність 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033486-eksposli-ssa-zasterigaut-vid-vtaguvanna-ukraini-u-vnutrisnu-politiku-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033486-eksposli-ssa-zasterigaut-vid-vtaguvanna-ukraini-u-vnutrisnu-politiku-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033486-eksposli-ssa-zasterigaut-vid-vtaguvanna-ukraini-u-vnutrisnu-politiku-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033486-eksposli-ssa-zasterigaut-vid-vtaguvanna-ukraini-u-vnutrisnu-politiku-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033557-dbr-vilucilo-dokumenti-na-kartini-z-kolekcii-porosenka-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033557-dbr-vilucilo-dokumenti-na-kartini-z-kolekcii-porosenka-advokat.html


 

Зґвалтування у Кагарлику: суд арештував 

двох поліцейських 

Голосіївський районний суд міста Києва 

арештував двох поліцейських, раніше 

затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. 

 

Масове вбивство на Житомирщині: у поліції 

повідомили нові деталі 

У поліції уточнили, що на місці вбивства семи 

людей орендарем ставка у селі Новоселиця на 

Житомирщині вилучили 6 одиниць 

зареєстрованої зброї та 2 ножі.

  

 

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 

перші напрямки 

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 

перші напрямки по Україні, поїзди почнуть 

курсувати з 1 червня.

  

 

Екстрений виклик: Керівник театру 

«Актор» про булінг, якого він зазнав через 

кастинг на виставу. Подкаст 

У новому подкасті "Екстреного виклику" 

Слава Жила розповів про кастинг на 

виставу «Містер Батерфляй»

 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033500-zgvaltuvanna-u-kagarliku-sud-arestuvav-dvoh-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033500-zgvaltuvanna-u-kagarliku-sud-arestuvav-dvoh-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033254-masove-vbivstvo-na-zitomirsini-u-policii-povidomili-novi-detali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033254-masove-vbivstvo-na-zitomirsini-u-policii-povidomili-novi-detali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033569-ukrzaliznica-vidkrila-prodaz-kvitkiv-na-persi-napramki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033569-ukrzaliznica-vidkrila-prodaz-kvitkiv-na-persi-napramki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3033154-ekstrenij-viklik-kerivnik-teatru-aktor-pro-buling-akogo-vin-zaznav-cerez-kasting-na-vistavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3033154-ekstrenij-viklik-kerivnik-teatru-aktor-pro-buling-akogo-vin-zaznav-cerez-kasting-na-vistavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3033154-ekstrenij-viklik-kerivnik-teatru-aktor-pro-buling-akogo-vin-zaznav-cerez-kasting-na-vistavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3033154-ekstrenij-viklik-kerivnik-teatru-aktor-pro-buling-akogo-vin-zaznav-cerez-kasting-na-vistavu.html


 

Пристайко обговорив з Групою ЄС з 

підтримки України ключові пріоритети 

співпраці 

Учасники сьогоднішньої віртуальної зустрічі 

Групи ЄС з підтримки України обговорили 

мирний процес на Донбасі, боротьбу з 

корупцією, виконання Угоди про асоціацію та 

спільні зусилля щодо подолання коронавірусу. 

 

Україна та Грузія обговорили 

авіасполучення та імпорт добрив  

Посол України в Грузії Ігор Долгов обговорив 

із заступником міністра економіки та сталого 

розвитку Грузії Генадієм Арвеладзе питання 

подальшого розвитку торговельно-

економічних відносин та активізацію 

міждержавного діалогу.

 

Плутанина з інфографікою: видання Le 

Monde "повернуло" Крим Україні 

Популярне і впливове французьке видання Le 

Monde виправило помилку в інфографіці, на 

якій тимчасово окупований український 

півострів Крим позначений як територія Росії.

 

Пандемія та війна: лідери ЄС і Японії мають 

спільні погляди щодо врегулювання на 

Донбасі 

Прем’єр-міністр Японії Шіндзо Абе, президент 

Європейської ради Шарль Мішель та 

президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 

підтвердили наголосили на важливості 

продовження зусиль для врегулювання …

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033415-pristajko-obgovoriv-z-grupou-es-z-pidtrimki-ukraini-klucovi-prioriteti-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033415-pristajko-obgovoriv-z-grupou-es-z-pidtrimki-ukraini-klucovi-prioriteti-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033415-pristajko-obgovoriv-z-grupou-es-z-pidtrimki-ukraini-klucovi-prioriteti-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033415-pristajko-obgovoriv-z-grupou-es-z-pidtrimki-ukraini-klucovi-prioriteti-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033101-ukraina-ta-gruzia-obgovorili-aviaspolucenna-ta-import-dobriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033101-ukraina-ta-gruzia-obgovorili-aviaspolucenna-ta-import-dobriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033273-plutanina-z-infografikou-vidanna-le-monde-povernulo-krim-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033273-plutanina-z-infografikou-vidanna-le-monde-povernulo-krim-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033283-pandemia-ta-vijna-lideri-es-i-aponii-maut-spilni-pogladi-sodo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033283-pandemia-ta-vijna-lideri-es-i-aponii-maut-spilni-pogladi-sodo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033283-pandemia-ta-vijna-lideri-es-i-aponii-maut-spilni-pogladi-sodo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033283-pandemia-ta-vijna-lideri-es-i-aponii-maut-spilni-pogladi-sodo-vreguluvanna-na-donbasi.html


 

Україна в ОБСЄ розповіла про російських 

чиновників на "посадах" у "ДНР" 

Україна поінформувала делегації країн-

учасниць ОБСЄ про окремі призначення 

російських чиновників на посади у так званій 

"ДНР", включаючи "заступника прем’єр-

міністра", "міністра фінансів", "голову ЦВК", 

"голову верховного суду".

 

Посол Італії подякував Україні за 

підтримку у боротьбі з коронавірусом 

Італія вдячна Україні за солідарність і 

підтримку у боротьбі з коронавірусом, зокрема 

за направлення до країни гуманітарної місії 

українських лікарів.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 339 випадків 

коронавірусу за добу. Інфографіка 

Станом на 26 травня в Україні лабораторно 

підтверджено 21 584 випадки COVID-19, 

зокрема за добу 339.

 

 

У Києві зафіксували 2710 випадків 

коронавірусу, за добу – 58. Інфографіка 

У Києві 2710 підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19, за добу 

коронавірус виявлено у 58 людей.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033016-ukraina-v-obse-rozpovila-pro-rosijskih-cinovnikiv-na-posadah-u-dnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033016-ukraina-v-obse-rozpovila-pro-rosijskih-cinovnikiv-na-posadah-u-dnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033504-posol-italii-podakuvav-ukraini-za-pidtrimku-u-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033504-posol-italii-podakuvav-ukraini-za-pidtrimku-u-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032926-v-ukraini-pidtverdili-339-vipadki-koronavirusu-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032926-v-ukraini-pidtverdili-339-vipadki-koronavirusu-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033103-u-kievi-zafiksuvali-2710-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-58.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033103-u-kievi-zafiksuvali-2710-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-58.html


 

Степанов: Понад чотири тисячі 

медпрацівників хворі на COVID-19  

Понад чотири тисячі медичних працівників в 

Україні наразі хворі на коронавірусну 

інфекцію COVID-19.

  

 

У Києво-Печерській лаврі та двох 

монастирях зняли карантин 

У трьох монастирях столиці знято карантинні 

обмеження.

  

 

Сім областей ще не готові до послаблення 

карантину – МОЗ 

Станом на вівторок 7 регіонів України не 

відповідають усім необхідним критеріям для 

послаблення протиепідемічних заходів.

 

 

У штабі повідомили про перший випадок 

коронавірусу в ООС 

У поліцейського зі складу Об’єднаних сил 

підтверджено випадок захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19.

 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032836-stepanov-ponad-cotiri-tisaci-medpracivnikiv-hvori-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032836-stepanov-ponad-cotiri-tisaci-medpracivnikiv-hvori-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033131-u-kievopecerskij-lavri-ta-dvoh-monastirah-znali-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033131-u-kievopecerskij-lavri-ta-dvoh-monastirah-znali-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032984-sim-oblastej-se-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3032984-sim-oblastej-se-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3033107-u-stabi-povidomili-pro-persij-vipadok-koronavirusu-v-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3033107-u-stabi-povidomili-pro-persij-vipadok-koronavirusu-v-oos.html


 

Голова ЦВК позитивно ставиться до ідеї е-

виборів, але попереджає про ризики 

До ідеї електронного голосування на виборах 

варто ставитися позитивно, але дуже обережно. 

 

Зеленський наполягає на страхуванні всіх 

медиків на передовій 

Президент України Володимир Зеленський 

наполягає на страхуванні всіх медиків на 

передовій.

 

 

Дубинський розповів, коли Рада розгляне 

створення ТСК щодо "плівок Деркача" 

Проект постанови про створення слідчої 

комісії для вивчення аудіоматеріалів, 

оприлюднених народним депутатом Андрієм 

Деркачем, буде винесено на голосування на 

найближчому пленарному засіданні Верховної 

Ради.

 

Кабмін звільнив голову Держгеокадастру 

Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з 

посади Голови Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033515-golova-cvk-pozitivno-stavitsa-do-idei-eviboriv-ale-poperedzae-pro-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033515-golova-cvk-pozitivno-stavitsa-do-idei-eviboriv-ale-poperedzae-pro-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033232-zelenskij-napolagae-na-strahuvanni-vsih-medikiv-na-peredovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033232-zelenskij-napolagae-na-strahuvanni-vsih-medikiv-na-peredovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033329-dubinskij-rozpoviv-koli-rada-rozglane-stvorenna-tsk-sodo-plivok-derkaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033329-dubinskij-rozpoviv-koli-rada-rozglane-stvorenna-tsk-sodo-plivok-derkaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033044-kabmin-zvilniv-golovu-derzgeokadastru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3033044-kabmin-zvilniv-golovu-derzgeokadastru.html


 

Більшість киян на виборах мера готові 

підтримати Кличка – Socis. Опитування 

Якби вибори київського міського голови 

відбулися найближчої неділі, більшість 

жителів столиці підтримали б чинного 

очільника міста Віталія Кличка.

 

Рязанцева звільнили з посади директора з 

розвитку бізнесу Укрзалізниці 

Керівництво Укрзалізниці звільнило Андрія 

Рязанцева з посади директора з розвитку 

бізнесу компанії.

 

 

Під Київською мерією вимагали створити 

парк у Протасовому Ярі 

Під Київською міською радою відбулась акція, 

учасники якої вимагали створити парк у 

Протасовому Ярі.

 

 

Сьогодні шоста річниця початку боїв за 

Донецький аеропорт 

У вівторок, 26 травня, минає шоста річниця 

початку боїв між українськими військовими та 

російськими терористичними угрупованнями 

за міжнародний Донецький аеропорт – 

важливий стратегічний об’єкт і 

комунікаційний центр на Сході України.

ЕКОНОМІКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033263-bilsist-kian-na-viborah-mera-gotovi-pidtrimati-klicka-socis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033263-bilsist-kian-na-viborah-mera-gotovi-pidtrimati-klicka-socis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033512-razanceva-zvilnili-z-posadi-direktora-z-rozvitku-biznesu-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033512-razanceva-zvilnili-z-posadi-direktora-z-rozvitku-biznesu-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033236-pid-kiivskou-merieu-vimagali-stvoriti-park-u-protasovomu-ari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033236-pid-kiivskou-merieu-vimagali-stvoriti-park-u-protasovomu-ari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3032936-sogodni-sosta-ricnica-pocatku-boiv-za-doneckij-aeroport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3032936-sogodni-sosta-ricnica-pocatku-boiv-za-doneckij-aeroport.html


 

Мінреінтеграції працює над стратегією 

економічного відновлення Донбасу 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій розпочало роботу над 

проєктом стратегії економічного відновлення 

Донбасу.

 

Криклій пояснив, який закон сприятиме 

детінізації економіки  

На сьогодні частка розрахунків готівкою в 

сільській місцевості - 56%, тобто 40−50% 

розрахунків знаходяться в тіні. 

 

Збитки великих та середніх підприємств 

сягнули майже 5 мільярдів 

За І квартал 2020 року великі та середні 

підприємства України зазнали 4,9 млрд грн 

збитків, тоді як за аналогічний період 2019 

року вони отримали 111,1 млрд грн прибутку.

 

Держборг у квітні зменшився у гривні та 

зріс у доларах – Мінфін 

Державний та гарантований державою борг 

України у квітня в еквіваленті в національній 

валюті зменшився на 2,7% до 2 196 млрд грн, а 

в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 1,3% 

до 81,4 млрд доларів США.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033198-minreintegracii-pracue-nad-strategieu-ekonomicnogo-vidnovlenna-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033198-minreintegracii-pracue-nad-strategieu-ekonomicnogo-vidnovlenna-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033366-kriklij-poasniv-akij-zakon-spriatime-detinizacii-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033366-kriklij-poasniv-akij-zakon-spriatime-detinizacii-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033088-zbitki-velikih-ta-serednih-pidpriemstv-sagnuli-majze-5-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033088-zbitki-velikih-ta-serednih-pidpriemstv-sagnuli-majze-5-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033090-derzborg-u-kvitni-zmensivsa-u-grivni-ta-zris-u-dolarah-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033090-derzborg-u-kvitni-zmensivsa-u-grivni-ta-zris-u-dolarah-minfin.html


 

В Україні майже на третину зменшились 

капітальні інвестиції в економіку  

За І квартал 2020 року в економіку України 

було залучено близько 76,91 млрд грн 

капітальних інвестицій, що на 29% менше, ніж 

за аналогічний період 2019 року.

 

Кожен третій енергоблок АЕС в Україні не 

працює 

26 травня на атомних станціях України в 

роботі 10 з 15 енергоблоків

 

Виробництво цукру в Україні скоротиться 

на 15%  

Виробництво цукру в 2020/2021 

маркетинговому році (МР) прогнозується на 

рівні 1,2-1,3 млн т, що на 15% менше, ніж 

попереднього року.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кулеба відреагував на переслідування 

Росією журналіста Муждабаєва 

Політичне переслідування Росією заступника 

генерального директора телеканалу ATR, 

журналіста Айдера Муждабаєва є 

зловживанням антитерористичним 

законодавством.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033145-v-ukraini-majze-na-tretinu-zmensilis-kapitalni-investicii-v-ekonomiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033145-v-ukraini-majze-na-tretinu-zmensilis-kapitalni-investicii-v-ekonomiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033404-kozen-tretij-energoblok-aes-v-ukraini-ne-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033404-kozen-tretij-energoblok-aes-v-ukraini-ne-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033496-virobnictvo-cukru-v-ukraini-skorotitsa-na-15.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033496-virobnictvo-cukru-v-ukraini-skorotitsa-na-15.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033147-kuleba-vidreaguvav-na-peresliduvanna-rosieu-zurnalista-muzdabaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033147-kuleba-vidreaguvav-na-peresliduvanna-rosieu-zurnalista-muzdabaeva.html


 

Генконсул України в Ростові-на-Дону 

зустрівся з фігурантами "справи Хізб ут-

Тахрір" 

Фігурант Білогірської групи «справи Хізб ут-

Тахрір» Айдер Джапаров має намір 

витребувати перекладача з арабської мови, 

щоб спростувати результати так званої 

експертизи під час судового процесу, 

призначеного на 3 червня.

 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Герасимов написав заяву до поліції через 

штурм музею працівниками ДБР 

Співголова фракції "Європейська солідарність" 

Артур Герасимов написав заяву до 

правоохоронних органів щодо дій працівників 

Державного бюро розслідувань після того, як 

вони прорвалися до музею Гончара.

 

Справа Шеремета: Кузьменко продовжили 

арешт до 24 липня 

Печерський суд Києва продовжив запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою Юлії 

Кузьменко - одній з підозрюваних у вбивстві 

журналіста Павла Шеремета.

 

Розстріл Майдану: суд заочно арештував 

ексміністра оборони Лебедєва 

Печерський райсуд Києва заочно арештував 

колишнього міністра оборони України у справі 

про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 

року. Це дозволить розпочати процедуру 

екстрадиції. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033242-genkonsul-ukraini-v-rostovinadonu-zustrivsa-z-figurantami-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033242-genkonsul-ukraini-v-rostovinadonu-zustrivsa-z-figurantami-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033242-genkonsul-ukraini-v-rostovinadonu-zustrivsa-z-figurantami-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3033242-genkonsul-ukraini-v-rostovinadonu-zustrivsa-z-figurantami-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033484-gerasimov-napisav-zaavu-do-policii-cerez-sturm-muzeu-pracivnikami-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033484-gerasimov-napisav-zaavu-do-policii-cerez-sturm-muzeu-pracivnikami-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032863-sprava-seremeta-ulii-kuzmenko-prodovzili-arest-do-24-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032863-sprava-seremeta-ulii-kuzmenko-prodovzili-arest-do-24-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033320-rozstril-majdanu-sud-zaocno-arestuvav-eksministra-oboroni-lebedeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033320-rozstril-majdanu-sud-zaocno-arestuvav-eksministra-oboroni-lebedeva.html


 

НАБУ заявляє, що запобігло зняттю арешту 

з $14 мільйонів Клименка 

У Національному антикорупційному бюро 

України заявляють, що запобігли зняттю 

арешту з 14 млн доларів ексміністра доходів і 

зборів.

 

 

Російському шпигуну, який завербував 

перекладача Гройсмана, оголосили підозру 

Громадянину Російської Федерації начальнику 

оперативного відділу 74-го розвідувального 

центру Головного управління Генштабу ЗС РФ 

повідомлено про підозру у підбурюванні 

посадовця Кабінету Міністрів України до 

державної зради. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

За добу замість Олексіївського моста 

збудують переправу. Репортаж 

На Дніпропетровщині військові почали 

встановлювати понтонну переправу, що 

тимчасово замінить зруйнований міст

 

 

Податкова реформа-2020: боротьба з 

офшорами та міжнародна торгівля. 

Аналітика 

Аналізуємо законодавчі новації, покликані 

зробити невигідними для вітчизняного бізнесу 

офшори та інші схеми ухиляння від 

оподаткування

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033408-nabu-zaavlae-so-zapobiglo-znattu-arestu-z-14-miljoniv-klimenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033408-nabu-zaavlae-so-zapobiglo-znattu-arestu-z-14-miljoniv-klimenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033110-rosijskomu-rozvidniku-akij-zaverbuvav-posadovca-kmu-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033110-rosijskomu-rozvidniku-akij-zaverbuvav-posadovca-kmu-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033083-za-dobu-zamist-oleksiivskogo-mosta-zbuduut-perepravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033083-za-dobu-zamist-oleksiivskogo-mosta-zbuduut-perepravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033519-podatkova-reforma2020-borotba-z-ofsorami-ta-miznarodna-torgivla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033519-podatkova-reforma2020-borotba-z-ofsorami-ta-miznarodna-torgivla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033519-podatkova-reforma2020-borotba-z-ofsorami-ta-miznarodna-torgivla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3033519-podatkova-reforma2020-borotba-z-ofsorami-ta-miznarodna-torgivla.html


 

Ресторани і кафе можуть повноцінно 

запрацювати з 10 червня - Степанов 

Наразі епідеміологічна ситуація не дозволяє 

повноцінної роботи ресторанів і кафе, але це 

може бути можливим з 10 червня.

  

 

У Києві відкрили першу “кризову кімнату” 

для жертв домашнього насильства 

У Києві відкрили першу кімнату кризового 

реагування для жертв, що постраждали від 

насильства в родині.

 

 

Відкриття басейнів і спортзалів планується 

з 1 червня – Ляшко 

Відкриття спортзалів і басейнів, залежно від 

епідеміологічної ситуації, можливе з 1 червня.

 

 

Як перетнути лінію розмежування: у 

Денісової дали поради абітурієнтам з 

Донбасу 

Кожен український громадянин на тимчасово 

окупованій території Донецької та Луганської 

областей має право звернутися до 

Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини щодо перетину лінії розмежування з 

різними гуманітарними потребами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032982-restorani-i-kafe-mozut-povnocinno-zapracuvati-z-10-cervna-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3032982-restorani-i-kafe-mozut-povnocinno-zapracuvati-z-10-cervna-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033335-u-kievi-vidkrili-persu-krizovu-kimnatu-dla-zertv-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033335-u-kievi-vidkrili-persu-krizovu-kimnatu-dla-zertv-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033003-vidkritta-basejniv-i-sportzaliv-planuetsa-z-1-cervna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033003-vidkritta-basejniv-i-sportzaliv-planuetsa-z-1-cervna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033477-ak-peretnuti-liniu-rozmezuvanna-u-denisovoi-dali-poradi-abiturientam-z-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033477-ak-peretnuti-liniu-rozmezuvanna-u-denisovoi-dali-poradi-abiturientam-z-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033477-ak-peretnuti-liniu-rozmezuvanna-u-denisovoi-dali-poradi-abiturientam-z-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3033477-ak-peretnuti-liniu-rozmezuvanna-u-denisovoi-dali-poradi-abiturientam-z-donbasu.html


 

Кличко сказав, коли школи прийматимуть 

документи першачків 

Для вступу в перші класи треба подати 

оригінали необхідних документів, які 

прийматимуть в школах з 1 червня до 1 

вересня.

 

 

Карпати засипало снігом, місцями намети 

до 40 сантиметрів 

У високогір'ї Карпат сніжить - покрив вже 

сягає 15 см, місцями замети висотою до 40 см.

 

 

Туристів Дністровським каньйоном 

кататиме «дракон» вікінгів 

На Прикарпатті, у Дністровському каньйоні, 

провели успішні випробування 

середньовічного човна вікінгів – дракара, – на 

якому кататимуться туристи з 10 червня.

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033193-klicko-skazav-koli-skoli-prijmatimut-dokumenti-persackiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3033193-klicko-skazav-koli-skoli-prijmatimut-dokumenti-persackiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033186-karpati-zasipalo-snigom-miscami-nameti-do-40-santimetriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3033186-karpati-zasipalo-snigom-miscami-nameti-do-40-santimetriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3033170-turistiv-dnistrovskim-kanjonom-katatime-drakon-vikingiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3033170-turistiv-dnistrovskim-kanjonom-katatime-drakon-vikingiv.html

