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ТОП 

 

Шмигаль обговорив з послами G7 

співпрацю з МВФ, реформи та пандемію 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з 

послами країн "Великої сімки" ситуацію з 

протидією коронавірусу, економічну та 

медичну реформи, а також питання співпраці з 

МФВ.

 

Німецький суд ще може змінити рішення 

щодо екстрадиції Онищенка – САП 

Оскарження рішення німецького суду щодо 

відмови в екстрадиції колишнього народного 

депутата України Олександра Онищенка не 

передбачено, але воно може бути переглянуте 

у разі появи нових обставин.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034964-smigal-obgovoriv-z-poslami-g7-spivpracu-z-mvf-reformi-ta-pandemiu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034692-nimeckij-sud-se-moze-zminiti-risenna-sodo-ekstradicii-onisenka-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034692-nimeckij-sud-se-moze-zminiti-risenna-sodo-ekstradicii-onisenka-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034692-nimeckij-sud-se-moze-zminiti-risenna-sodo-ekstradicii-onisenka-sap.html


 

Пожежа в одеському коледжі: Хаєцького 

відпустили на поруки депутатів 

Одеський апеляційний суд відпустив на поруки 

депутатів поета і громадського діяча Андрія 

Хаєцького, якого підозрюють у причетності до 

масштабної пожежі в коледжі економіки, права 

та готельно-ресторанного бізнесу.

 

 

Скасування ліцензії SkyUp: судді 

Баришівського райсуду повідомили про 

підозру 

Прокуратура повідомила про підозру судді 

Баришівського райсуду Київської області 

Олені Литвиненко, яка припинила ліцензію 

авіаперевізника SkyUp, у винесенні завідомо 

неправосудного рішення.

  

 

Паспорт і код для 14-річних за один підхід: 

Мінцифри презентувало нову послугу 

Міністерство цифрової трансформації України 

та Державна міграційна служба України 

презентували послугу, яка дозволяє 14-річним 

громадянам одночасно отримати паспорт та 

номер платника податків.

 

 

Україна відкриває 66 пунктів пропуску на 

кордоні з ЄС та Молдовою 

Опівночі 29 травня Україна відкриє пункти 

пропуску на кордоні з країнами Європейського 

Союзу та Молдови. Йдеться про роботу 66 

КПВВ.

  

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3034782-pozeza-v-odeskomu-koledzi-haeckogo-vidpustili-na-poruki-deputativ.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035121-ukraina-vidkrivae-66-punktiv-propusku-na-kordoni-z-es-ta-moldovou.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Списки на обмін, нові КПВВ та ділянки 

розведення: про що говорила "мінська" 

група 

Учасники чергового засідання Тристоронньої 

контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке 

проходило у форматі відеоконференції, 

домовилися наступного разу обговорити 

сформовані списки на взаємне звільнення 

утримуваних осіб. 

 

 

Україна знову перетворилася на головну 

мішень російської дезінформації – 

EUvsDisinfo 

Російські пропагандисти повернулися до 

інформаційних атак на Україну, яка за 

кількістю згадувань на головних кремлівських 

ресурсах випередила спекуляції навколо 

«світового уряду», «коронавірусної змови» і 

навіть конспірологічні  

 

Україна продемонструвала в ОБСЄ карту-

схему обстрілу окупантами спостерігачів 

місії 

Вогонь із стрілецької зброї поруч із патрулем 

СММ ОБСЄ неподалік Веселої Гори 

(окупована Луганщина) 22 травня вели 

російські окупаційні сили, що підтверджується 

даними про інцидент зі звіту СММ, 

накладеними на карту місцевості.

 

 

Чехія не очікує "буму" українських 

заробітчан після завершення карантину 

ЕКСКЛЮЗИВ 

Попри завершення надзвичайного стану та 

полегшення щодо перетину кордону, в Чехії не 

очікують миттєвої хвилі приїзду українських 

працівників.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034685-spiski-na-obmin-novi-kpvv-ta-dilanki-rozvedenna-pro-so-govorila-minska-grupa.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034685-spiski-na-obmin-novi-kpvv-ta-dilanki-rozvedenna-pro-so-govorila-minska-grupa.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035125-cehia-ne-ocikue-bumu-ukrainskih-zarobitcan-pisla-zaversenna-karantinu.html


КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу — 54 нових випадки 

коронавірусу 

У Києві 2793 підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19.

 

 

Кличко сказав, за яких умов Київ 

повернеться до карантинних обмежень 

Київ повернеться до карантинних обмежень, 

якщо буде збільшуватися кількість хворих на 

COVID-19 і зростатиме завантаженість 

лікарень, визначених для госпіталізації 

пацієнтів з коронавірусом.

 

 

Українські науковці сказали, чого чекати 

від коронавірусу найближчими тижнями 

За прогнозними сценаріями, в Україні 

відбуватиметься повільне згасання епідемії 

коронавірусу COVID-19, але існують ризики 

другої хвилі епідемії при форсованому 

збільшенні соціальної активності населення.

 

 

"Дарниця" призупинила виробництво 

гідроксихлорохіну для лікування COVID-19 

Фармацевтична компанія "Дарниця" 

призупинила проєкт з виробництва препарату 

гідроксихлорохін для лікування COVID-19.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3034696-u-kievi-za-dobu-54-novih-vipadki-koronavirusu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034953-darnica-prizupinila-virobnictvo-gidroksihlorohinu-dla-likuvanna-covid19.html
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УКРАЇНА 

 

Кулеба призначив Макеєва 

спецпредставником МЗС із питань 

санкційної політики 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба призначив Посла з особливих доручень 

Олексія Макеєва своїм Спеціальним 

представником з питань санкційної політики.

 

 

Проведення виставки картин родини 

Порошенків не планувалося – музей 

Гончара 

Експозиція творів митців XIX-XX століть із 

приватної колекції родини Порошенків не була 

попередньо запланована в Музеї Івана 

Гончара, але була розміщена на прохання 

п’ятого президента України Петра Порошенка.

 

 

Для проведення чесних виборів на Донбасі 

немає належних умов — Мокан 

Станом на сьогодні для проведення прозорих, 

чесних і нормальних місцевих виборів на 

Донбасі не створено належних умов для наших 

громадян - ні безпекових, ні правових, ні 

політичних.

 

В Україні створять Міністерство з питань 

оборонно-промислової політики - РНБО 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України Олексій Данілов провів нараду щодо 

актуальних питань розвитку оборонно-

промислового комплексу.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034636-kuleba-priznaciv-makeeva-specpredstavnikom-mzs-iz-pitan-sankcijnoi-politiki.html
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Гендиректор "Довженко-Центру" подає у 

відставку. ДОКУМЕНТ 

Генеральний директор Національного центру 

Олександра Довженка Іван Козленко написав 

заяву про відставку.

 

Чернишов: Наступний крок у реформі 

децентралізації - розгляд Радою створення 

нових районів 

Уряд уже затвердив перспективні плани 

формування територіальних громад усіх 

областей України, крім Криму, наступний етап 

реформи децентралізації - формування нового 

субрегіонального рівня. 

 

 

На флагштоці біля Дніпропетровської ОДА 

активісти підняли червоно-чорний прапор 

У центрі Дніпра, біля обласної 

держадміністраці та обласної ради, під гімн 

Української повстанської армії активісти 

підняли червоно-чорний прапор.

 

ЕКОНОМІКА 

 

ВВП України цьогоріч скоротиться на 7% 

через пандемію - прогноз економістів 

ВВП України через пандемію корнавірусу 

скоротиться на 7% у 2020 році.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034950-gendirektor-dovzenkocentru-podae-u-vidstavku.html
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Нацбанк прогнозує пік безробіття на другий 

квартал 

В Україні рівень безробіття, який зумовлено 

епідемією коронавіруса, досягне піку у 

другому кварталі та становитиме 11,5%.

 

 

Потужність працюючих вугільних ТЕС 

вперше перевищила атомну генерацію – 

Герус. ІНФОГРАФІКА 

Потужність вугільних ТЕС в Україні вперше 

перевищила працюючу потужність атомних 

електростанцій.

 

 

На Житомирщині відкрили сонячну 

електростанцію 

На Житомирщині відкрили сонячну 

електростанцію потужністю 16 МВт, у 

будівництво якої турецькі інвестори вклали 

майже 13 млн євро.

 

 

У Києві аграрії протестували проти 

введення квот на імпорт добрив 

У Києві відбулася акція протесту аграріїв 

проти запровадження квот на імпорт 

мінеральних азотних добрив в Україну.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

―Пікантність переговорів‖: Мокан закликає 

ЗМІ не вимагати деталей обміну 

полоненими 

У Мінських домовленостях чітко прописаний 

принцип "всіх на всіх" щодо обміну громадян, і 

саме цих домовленостей українська сторона 

намагається дотримуватися і про це 

домовлятися.

 

 

Понад 100 кримчан незаконно відправили 

на військову службу в Росію 

Всупереч міжнародному праву в окупованому 

РФ Криму призвали до російської армії понад 

100 кримчан.

 

Іспанці хочуть забрати немовлят: Денісова 

зустрілась із послом щодо сурогатного 

материнства ФОТО 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова зустрілася з Надзвичайним 

і Повноважним Послом Іспанії в Україні 

Сильвією Хосефіною 

 

 

Кримський активіст Приходько заявив у 

суді про політизованість справи 

Південному окружному військовому суді в 

Ростові-на-Дону в четвер відбулося перше 

засідання по суті у кримінальній справі проти 

українського активіста Олега Приходька.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034902-pikantnist-peregovoriv-mokan-zaklikae-zmi-ne-vimagati-detalej-obminu-polonenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034902-pikantnist-peregovoriv-mokan-zaklikae-zmi-ne-vimagati-detalej-obminu-polonenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034902-pikantnist-peregovoriv-mokan-zaklikae-zmi-ne-vimagati-detalej-obminu-polonenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3034902-pikantnist-peregovoriv-mokan-zaklikae-zmi-ne-vimagati-detalej-obminu-polonenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3034900-ponad-100-krimcan-nezakonno-vidpravili-na-vijskovu-sluzbu-v-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3034900-ponad-100-krimcan-nezakonno-vidpravili-na-vijskovu-sluzbu-v-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3034900-ponad-100-krimcan-nezakonno-vidpravili-na-vijskovu-sluzbu-v-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035038-ispanci-hocut-zabrati-nemovlat-denisova-zustrilas-iz-poslom-sodo-surogatnogo-materinstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035038-ispanci-hocut-zabrati-nemovlat-denisova-zustrilas-iz-poslom-sodo-surogatnogo-materinstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035038-ispanci-hocut-zabrati-nemovlat-denisova-zustrilas-iz-poslom-sodo-surogatnogo-materinstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035038-ispanci-hocut-zabrati-nemovlat-denisova-zustrilas-iz-poslom-sodo-surogatnogo-materinstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3034929-krimskij-aktivist-prihodko-zaaviv-u-sudi-pro-politizovanist-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3034929-krimskij-aktivist-prihodko-zaaviv-u-sudi-pro-politizovanist-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3034929-krimskij-aktivist-prihodko-zaaviv-u-sudi-pro-politizovanist-spravi.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

ПриватБанк звернувся до виконавчої 

служби через підроблені документи у справі 

Суркісів 

Виконавчі провадження за заявами компаній 

Суркісів були відкриті за підробленими 

документами.

 

 

САП уже відкрила близько 10 справ про 

незаконне збагачення 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

порушила десять кримінальних справ за новою 

редакцією статті Кримінального кодексу про 

незаконне збагачення.

 

 

Директорку "Укркінохроніка" звільнять з 

посади – голова комітету ВР 

Директорку ДП "Укркінохроніка" Аліну 

Хорошилову буде звільнено з посади, а також 

буде проведено розслідування її діяльності.

 

 

Корупція в Укроборонпромі: НАБУ 

оголосило нові підозри 

Детективи НАБУ оголосили представникам 

конвертаційного центру дві підозри у справі 

постачання товарів невідомого походження ДК 

«Укроборонпром» із ухиленням від сплати 

податків та …
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Масове вбивство на Житомирщині: 

підозрюваний вже скоював напад на людину 

Анатолій Захаренко, якого підозрюють у 

вбивстві 7 людей на Житомирщині, у березні 

скоїв напад з рушницею на чоловіка.

 

 

Прокуратура назвала причину обшуків у 

"Довженко-Центрі" 

Обшуки у "Довженко-Центрі» відбулись у 

межах розслідування щодо можливих 

зловживань з боку службових осіб 

підприємства, Мінкультури, а … 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Податкова реформа-2020: Зміни в ДПС, нові 

розміри податків і штрафів АНАЛІТИКА 

Оновлене податкове законодавство – про 

взаємини податківців та бізнесу, про 

удосконалене адміністрування та ставки 

деяких податків і зборів

 

 

Коефіцієнт корисної дії репетиції онлайн 

дорівнює нулю: сенс театру – в живому 

спілкуванні, навіть під час репетицій. 

Говоримо з народним артистом Олексієм 

Богдановичем ПОДКАСТ 

«Ми-актори люди відповідальні й 

законослухняні, тому на карантині сиділи 

вдома і займалися, хто чим придумає 

(сміється). Особисто я передивився …
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Не більше двох у купе та прибирання 

щогодини: УЗ назвала "карантинні" вимоги 

до поїздів 

В купе поїздів, які курсуватимуть у регіони, де 

ще не послаблено карантин, зможуть їхати не 

більше двох пасажирів.

 

 

Укрзалізниця запустить з 1 червня 214 

електричок 

АТ "Укрзалізниця" з 1 червня запустить 214 

електричок у 10 областях України.

 

 

З 1 червня у Києві стартує система 

автофіксації порушень на дорогах 

Камери відеофіксації встановлені в місті Києві 

та на автомагістралях Київської області у 

місцях концентрації ДТП з тяжкими 

наслідками. В подальшому вони поступово 

будуть встановлюватися по всій Україні.

 

 

 

Бердянськ готується приймати туристів – 

чи підвищуватимуть ціни на житло? 

Морське курортне місто Бердянськ Запорізької 

області готується до відпочинкового сезону.
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У Генштабі роз'яснили деталі призову в 

армію 

Генеральний штаб Збройних сил України 

нагадує, що призов громадян на строкову 

військову службу може відбуватися лише за їх 

власним бажанням.

 

 

Оголосили конкурс на премію Олександра 

Довженка 2020 року 

Комітет з Державної премії імені Олександра 

Довженка оголосив конкурс на здобуття премії 

2020 року. 

 

Хмельниччина: туристична мапа 

"Подорожуємо Україною" 

Пропонуємо найцікавіше у різних регіонах 

України. У випуску 4 - Кам'янець-Подільський, 

Ізяслав, Полонне, Старокостянтинів, 

Меджибіж, Сатанів, Летичів
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