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ТОП 

 

ЄС схвалив транш Україні в €500 мільйонів 

макрофінансової допомоги 

Євросоюз оголосив про виділення Україні 

кредиту в сумі €500 млн в рамках четвертої 

програми макрофінансової допомоги, за якою з 

2014 року ЄС надав Україні кредит на загальну 

суму €3,8 млрд (включаючи транш, що був 

ухвалений сьогодні).

 

 

Україна розраховує на відновлення 

підтримки з боку Угорщини в НАТО – 

Кулеба 

Україна розраховує на відновлення 

повноцінної підтримки з боку Угорщини в 

НАТО. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035618-es-shvaliv-trans-ukraini-v-500-miljoniv-makrofinansovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035618-es-shvaliv-trans-ukraini-v-500-miljoniv-makrofinansovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035762-ukraina-rozrahovue-na-vidnovlenna-pidtrimki-z-boku-ugorsini-v-nato-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035762-ukraina-rozrahovue-na-vidnovlenna-pidtrimki-z-boku-ugorsini-v-nato-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035762-ukraina-rozrahovue-na-vidnovlenna-pidtrimki-z-boku-ugorsini-v-nato-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035762-ukraina-rozrahovue-na-vidnovlenna-pidtrimki-z-boku-ugorsini-v-nato-kuleba.html


 

Пояркову вручили обвинувачення у справі 

про погрози Зеленському - СБУ 

Слідчі СБУ вручили обвинувальний акт 

блогеру Сергію Пояркову в рамках 

розслідування кримінального провадження про 

погрози президенту Володимиру Зеленському.

 

 

 

Стрілянина у Броварах: поліція назвала 

ймовірну причину і відкрила вже чотири 

справи 

Стрілянина у Броварах, яка сталася вранці 29 

травня, відбулася через розподіл 

пасажиропотоку.

 

 

Дещиця назвав плітками інформацію у ЗМІ 

про балотування у мери Львова 

Інформація, яка з’явилася в окремих 

українських ЗМІ, про нібито балотування 

чинного посла України в Польщі Андрія 

Дещиці у мери Львова під час  

 

 

 

 

 

Просто слухай: уривок із новели 

Володимира Винниченка – «Момент». 

ПОДКАСТ 

Пропонуємо послухати уривок із 

імпресіоністичної новели Володимира 

Винниченка "Момент".

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035461-poarkovu-vrucili-obvinuvacenna-u-spravi-pro-pogrozi-zelenskomu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035461-poarkovu-vrucili-obvinuvacenna-u-spravi-pro-pogrozi-zelenskomu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035885-strilanina-u-brovarah-policia-nazvala-jmovirnu-pricinu-i-vidkrila-vze-cotiri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035885-strilanina-u-brovarah-policia-nazvala-jmovirnu-pricinu-i-vidkrila-vze-cotiri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035885-strilanina-u-brovarah-policia-nazvala-jmovirnu-pricinu-i-vidkrila-vze-cotiri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035885-strilanina-u-brovarah-policia-nazvala-jmovirnu-pricinu-i-vidkrila-vze-cotiri-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035778-desica-nazvav-plitkami-informaciu-u-zmi-pro-balotuvanna-u-meri-lvova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035778-desica-nazvav-plitkami-informaciu-u-zmi-pro-balotuvanna-u-meri-lvova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3035797-prosto-sluhaj-urivok-iz-noveli-volodimira-vinnicenka-moment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3035797-prosto-sluhaj-urivok-iz-noveli-volodimira-vinnicenka-moment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3035797-prosto-sluhaj-urivok-iz-noveli-volodimira-vinnicenka-moment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3035797-prosto-sluhaj-urivok-iz-noveli-volodimira-vinnicenka-moment.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Рівень відносин між Україною і ЄС наразі 

високий, як ніколи – представник 

Єврокомісії 

Експертна оцінка виконання Угоди про 

асоціацію не відображає рівня відносин 

України з Євросоюзом, який наразі є високим, 

як ніколи.

 

 

Три українсько-угорські комісії 

напрацюють проєкти з "мовного питання" - 

Сійярто 

Спільні українсько-угорські комісії з питань 

економіки, захисту нацменшин та освіти в 

червні займуться напрацюванням проєктів 

рішень для вирішення розбіжностей країн у 

позиції щодо мови освіти угорської 

нацменшини в Україні.

 

 

“Нове життя” ГУАМ: політична доцільність 

та економічні вигоди АНАЛІТИКА 

Чи допоможе активізація регіонального 

об’єднання посткоронавірусному відновленню 

економік України, Азербайджану, Молдови та 

Грузії

 

 

Німеччина "буде прямо говорити" щодо 

Росії під час президентства в ЄС - Меркель 

Під час головування в Раді ЄС у другому 

півріччі цього року Німеччина буде проводити 

послідовну політику по підношенні до Росії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035899-riven-vidnosin-miz-ukrainou-i-es-narazi-visokij-ak-nikoli-predstavnik-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035899-riven-vidnosin-miz-ukrainou-i-es-narazi-visokij-ak-nikoli-predstavnik-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035899-riven-vidnosin-miz-ukrainou-i-es-narazi-visokij-ak-nikoli-predstavnik-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035899-riven-vidnosin-miz-ukrainou-i-es-narazi-visokij-ak-nikoli-predstavnik-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035746-tri-ukrainskougorski-komisii-napracuut-proekti-z-movnogo-pitanna-sijarto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035746-tri-ukrainskougorski-komisii-napracuut-proekti-z-movnogo-pitanna-sijarto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035746-tri-ukrainskougorski-komisii-napracuut-proekti-z-movnogo-pitanna-sijarto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035746-tri-ukrainskougorski-komisii-napracuut-proekti-z-movnogo-pitanna-sijarto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035737-nove-zitta-guam-politicna-docilnist-ta-ekonomicni-vigodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035737-nove-zitta-guam-politicna-docilnist-ta-ekonomicni-vigodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3035840-nimeccina-bude-pramo-govoriti-sodo-rosii-pid-cas-prezidentstva-v-es-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3035840-nimeccina-bude-pramo-govoriti-sodo-rosii-pid-cas-prezidentstva-v-es-merkel.html


 

Угорщина відкриває чотири пункти 

пропуску на українсько-угорському кордоні 

Угорська сторона повідомила, що на ранок 30 

травня відкриються ще 4 пункти пропуску на 

українсько-угорському кордоні.

 

 

Чому Україна тягне зі Стамбульською 

конвенцією. АНАЛІТИКА 

Україна підписала ґендерно-захисну конвенцію 

майже десять років тому, але й досі її не 

ратифікувала. Укрінформ з'ясовував, в чому 

справа

 

 

Українські миротворці беруть участь у 

шести операціях ООН з підтримання миру - 

МЗС 

Україна наразі бере участь у шести операціях 

ООН з підтримання миру, де нашу країну 

представлять 313 миротворців.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 22 811 випадків 

коронавірусу, з них за добу – 429 

Станом на 29 травня в Україні лабораторно 

підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За 

добу - 429 нових випадків.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035842-ugorsina-vidkrivae-cotiri-punkti-propusku-na-ukrainskougorskomu-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035842-ugorsina-vidkrivae-cotiri-punkti-propusku-na-ukrainskougorskomu-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035854-comu-ukraina-tagne-zi-stambulskou-konvencieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035854-comu-ukraina-tagne-zi-stambulskou-konvencieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035832-ukrainski-mirotvorci-berut-ucast-u-sesti-operaciah-oon-z-pidtrimanna-miru-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035832-ukrainski-mirotvorci-berut-ucast-u-sesti-operaciah-oon-z-pidtrimanna-miru-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035832-ukrainski-mirotvorci-berut-ucast-u-sesti-operaciah-oon-z-pidtrimanna-miru-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035832-ukrainski-mirotvorci-berut-ucast-u-sesti-operaciah-oon-z-pidtrimanna-miru-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035314-v-ukraini-pidtverdili-22-811-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-za-dobu-429.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035314-v-ukraini-pidtverdili-22-811-vipadkiv-koronavirusu-z-nih-za-dobu-429.html


 

Столичні дитсадки готові розпочати роботу 

з 1 червня 

Київські заклади дошкільної освіти на 

найближчий місяць забезпечені всім 

необхідним, щоб з 1 червня прийняти дітей. 

 

Люди пенсійного віку мають знаходитися на 

самоізоляції, але є винятки - МОЗ 

Певні категорії людей старше 60 років можуть 

виходити на роботу. 

 

Кабмін дозволив особам старшим за 60 

років відвідувати спортивні заходи 

Міністр Кабінету міністрів України Олег 

Немчінов повідомив, що особам старше за 60-

ти років дозволили перебувати на спортивних 

заходах під час карантину.

 

Закарпаття і другий етап карантину, котрий 

ніяк не настане АНАЛІТИКА 

Чому люди в селах зі спалахом COVID-19 

відмовляються дотримуватися карантину

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3035711-stolicni-ditsadocki-gotovi-rozpocati-robotu-z-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3035711-stolicni-ditsadocki-gotovi-rozpocati-robotu-z-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035351-ludi-pensijnogo-viku-maut-znahoditisa-na-samoizolacii-ale-e-vinatki-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035351-ludi-pensijnogo-viku-maut-znahoditisa-na-samoizolacii-ale-e-vinatki-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3035726-kabmin-dozvoliv-osobam-starsim-za-60-rokiv-vidviduvati-sportivni-zahodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3035726-kabmin-dozvoliv-osobam-starsim-za-60-rokiv-vidviduvati-sportivni-zahodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035488-zakarpatta-i-drugij-etap-karantinu-kotrij-niak-ne-nastane.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035488-zakarpatta-i-drugij-etap-karantinu-kotrij-niak-ne-nastane.html


 

Укрпошта представила одну з перших у 

світі марок, присвячених боротьбі з Covid-19 

29 травня національний поштовий оператор 

увів в обіг поштову марку «Передова», 

присвячену найактуальнішій проблемі людства 

сьогодні — боротьбі із Covid-19.

 

УКРАЇНА 

 

 

Зеленський: Стрілянину в Броварах не 

можна назвати сутичками, це нагадує 90-ті 

Президент Володимир Зеленський заслухав 

міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 

щодо ситуації зі стріляниною у Броварах на 

Київщині в п’ятницю вранці та наголосив, що 

сутичками її не можна назвати, це нагадувало 

1990-ті роки.

 

 

Виклик Порошенка на допит: адвокати 

поскаржилися в ДБР на порушення законів 

Адвокати п’ятого Президента України Петра 

Порошенка заявили, що допит їхнього 

підзахисного в ДБР 29 травня не відбудеться, 

оскільки повістка йому не була вручена у 

відповідності до законодавства. Адвокати 

виклали свої зауваження в скарзі та залишили 

її в поштовій скриньці ДБР.

 

 

У Денісової вимагають від Миколи Кулеби 

вибачень за порівняння ЛГБТІ-спільноти із 

гвалтівниками 

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини вимагає публічних вибачень за 

поширення мови ворожнечі стосовно ЛГБТІ-

спільноти від 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035891-ukrposta-predstavila-odnu-z-persih-u-sviti-marok-prisvacenih-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035891-ukrposta-predstavila-odnu-z-persih-u-sviti-marok-prisvacenih-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035628-zelenskij-strilaninu-v-brovarah-ne-mozna-nazvati-sutickami-ce-nagadue-90ti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035628-zelenskij-strilaninu-v-brovarah-ne-mozna-nazvati-sutickami-ce-nagadue-90ti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035559-viklik-porosenka-na-dopit-advokati-poskarzilisa-v-dbr-na-porusenna-zakoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035559-viklik-porosenka-na-dopit-advokati-poskarzilisa-v-dbr-na-porusenna-zakoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035708-u-denisovoi-vimagaut-vid-mikoli-kulebi-vibacen-za-porivnanna-lgbtispilnoti-iz-gvaltivnikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035708-u-denisovoi-vimagaut-vid-mikoli-kulebi-vibacen-za-porivnanna-lgbtispilnoti-iz-gvaltivnikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035708-u-denisovoi-vimagaut-vid-mikoli-kulebi-vibacen-za-porivnanna-lgbtispilnoti-iz-gvaltivnikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035708-u-denisovoi-vimagaut-vid-mikoli-kulebi-vibacen-za-porivnanna-lgbtispilnoti-iz-gvaltivnikami.html


 

Реформу децентралізації завершать за вісім 

місяців – глава комітету Ради 

Реформа децентралізації в Україні буде 

завершена за вісім місяців. 

 

Катер "Нікополь", який був у полоні РФ, 

після ремонту повернувся на службу 

Державне підприємство "Миколаївський 

суднобудівний завод" відновило боєздатність 

малого броньованого артилерійського катеру 

"Нікополь", повернутого з полону росіян. 

 

Шмигаль задекларував земельні ділянки, 

будинок та понад $200 тисяч готівки 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із 

дружиною має будинок, земельні ділянки, авто 

й заробив минулого року понад 3,3 млн 

гривень.

ЕКОНОМІКА 

 

 

Центренерго повернулось під контроль 

держави - глава Фонду держмайна 

Фонду державного майна вдалося змінити в. о. 

генерального директора ПАТ "Центренерго"; 

відбулося представлення нового керівника 

підприємства Олександра Корчинського.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035846-reformu-decentralizacii-zaversat-za-visim-misaciv-glava-komitetu-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035846-reformu-decentralizacii-zaversat-za-visim-misaciv-glava-komitetu-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3035905-kater-nikopol-akij-buv-u-poloni-rf-pisla-remontu-povernuvsa-na-sluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3035905-kater-nikopol-akij-buv-u-poloni-rf-pisla-remontu-povernuvsa-na-sluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035527-smigal-zadeklaruvav-zemelni-dilanki-budinok-ta-ponad-200-tisac-gotivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035527-smigal-zadeklaruvav-zemelni-dilanki-budinok-ta-ponad-200-tisac-gotivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035827-centrenergo-povernulos-pid-kontrol-derzavi-glava-fondu-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035827-centrenergo-povernulos-pid-kontrol-derzavi-glava-fondu-derzmajna.html


 

НБУ у червні планує запровадити 

процентний своп з банками 

Національний банк у червні планує 

запровадити процентний своп з банками, що 

дозволить пожвавити довгострокове банківське 

кредитування. 

 

Програма уряду: є три варіанти 

стимулювання економіки в умовах пандемії 

Життя в умовах пандемії триватиме понад рік, 

і є лише три можливі варіанти стимулювання 

економіки у даній ситуації.

 

 

Підприємству Укроборонпрому відкрили 

шлях для виробництва нових радарів 

Міноборони України виключило "НВК "Іскра" 

з реєстру боржників та після відновлення 

фінансування підприємства армія отримає нові 

вітчизняні радари.

 

 

Аеропорт "Бориспіль" отримав $10 

мільйонів кредиту 

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" отримав 

10 млн доларів кредиту від банку "Альфа-Банк 

Україна".

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035535-nbu-u-cervni-planue-zaprovaditi-procentnij-svop-z-bankami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035535-nbu-u-cervni-planue-zaprovaditi-procentnij-svop-z-bankami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035439-programa-uradu-e-tri-mozlivi-varianti-stimuluvanna-ekonomiki-v-umovah-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035439-programa-uradu-e-tri-mozlivi-varianti-stimuluvanna-ekonomiki-v-umovah-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035780-pidpriemstvu-ukroboronpromu-vidkrili-slah-dla-virobnictva-novih-radariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035780-pidpriemstvu-ukroboronpromu-vidkrili-slah-dla-virobnictva-novih-radariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035738-aeroport-borispil-otrimav-10-miljoniv-kreditu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035738-aeroport-borispil-otrimav-10-miljoniv-kreditu.html


 

Цьогоріч бджолярі отримають спеціальну 

бюджетну дотацію - Мінекономіки 

Мінекономіки на форумі «Розвиток галузі 

бджільництва. Взаємодія: пасічник — аграрій 

— влада» представило бджолярам урядову 

програму підтримки галузі на 2020 рік, яка, 

зокрема передбачає надання дотації у розмірі 

200 грн на одну бджолосім'ю.

  

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд відклав розгляд зміни запобіжного 

заходу Кузьменко до 4 червня 

Печерський районний суд переніс засідання зі 

зміни запобіжного заходу підозрюваній у 

справі щодо вбивства журналіста Павла 

Шеремета лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко 

на 4 червня.

 

 

Суд арештував Микитася, застава - 100 

мільйонів 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду змінила запобіжний захід колишньому 

президенту УДБК "Укрбуд" на тримання під 

вартою з альтернативою внесення застави у 

розмірі 100 млн грн.

 

 

Двох співробітників спецслужб РФ 

підозрюють у підбурюванні українців до 

держзради 

Двоє громадян Російської Федерації - офіцер 3-

го оперативного відділу 316-го 

Розвідувального Центру Головного управління 

Генерального штабу ЗС РФ та співробітник 

ФСБ РФ підозрюються у підбурюванні 

громадян України до вчинення державної 

зради.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035731-cogoric-bdzolari-otrimaut-specialnu-budzetnu-dotaciu-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035731-cogoric-bdzolari-otrimaut-specialnu-budzetnu-dotaciu-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035813-sud-vidklav-rozglad-zmini-zapobiznogo-zahodu-kuzmenko-do-4-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035813-sud-vidklav-rozglad-zmini-zapobiznogo-zahodu-kuzmenko-do-4-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035178-sud-arestuvav-mikitasa-zastava-100-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035178-sud-arestuvav-mikitasa-zastava-100-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035901-dvoh-spivrobitnikiv-specsluzb-rf-pidozruut-u-pidburuvanni-ukrainciv-do-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035901-dvoh-spivrobitnikiv-specsluzb-rf-pidozruut-u-pidburuvanni-ukrainciv-do-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035901-dvoh-spivrobitnikiv-specsluzb-rf-pidozruut-u-pidburuvanni-ukrainciv-do-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035901-dvoh-spivrobitnikiv-specsluzb-rf-pidozruut-u-pidburuvanni-ukrainciv-do-derzzradi.html


 

З Польщі депортували 33 українців за 

спробу нелегально перетнути кордон із 

Чехією 

Польські прикордонники 27 травня затримали 

33 громадян України, які у чотирьох 

мікроавтобусах намагалися нелегально 

перетнути польсько-чеський кордон у місцях, 

де це на даний час це заборонено.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Референдум: рушниця на стіні, аби 

уникнути Майдану? АНАЛІТИКА  

Тема закону про референдум висить у повітрі 

стільки, скільки існує незалежна Україна 

 

Друга хвиля епідемії мені видається 

абсолютно реальною. Питання лише, коли 

вона почнеться - Володимир Корсунов 

ІНТЕРВ'Ю 

Професор, завідувач кафедри анестезіології та 
інтенсивної терапії Харківської медичної академії 
післядипломної освіти Володимир Корсунов став тим 
лікарем, який першим відверто розповів про …

 

 

В будівництві генерується захмарний обсяг 

корупції, і ситуацію потрібно міняти 

радикально - Андрій Клочко, голова 

Комітету ВР з питань місцевого 

самоврядування ІНТЕРВ'Ю 

Про діяльність одного з ключових комітетів Верховної 
Ради України, децентралізацію, вибори, містобудування 
та перший рік Президента України Володимира 
Зеленського – в інтерв'ю Укрінформу  …

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035907-z-polsi-deportuvali-33-ukrainciv-za-sprobu-nelegalno-peretnuti-kordon-iz-cehieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035907-z-polsi-deportuvali-33-ukrainciv-za-sprobu-nelegalno-peretnuti-kordon-iz-cehieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035907-z-polsi-deportuvali-33-ukrainciv-za-sprobu-nelegalno-peretnuti-kordon-iz-cehieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035907-z-polsi-deportuvali-33-ukrainciv-za-sprobu-nelegalno-peretnuti-kordon-iz-cehieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035127-referendum-rusnica-na-stini-abi-uniknuti-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035127-referendum-rusnica-na-stini-abi-uniknuti-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035443-volodimir-korsunov-profesor-harkivskoi-medakademii-pisladiplomnoi-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035443-volodimir-korsunov-profesor-harkivskoi-medakademii-pisladiplomnoi-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035443-volodimir-korsunov-profesor-harkivskoi-medakademii-pisladiplomnoi-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3035443-volodimir-korsunov-profesor-harkivskoi-medakademii-pisladiplomnoi-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035733-andrij-klocko-golova-komitetu-vr-z-pitan-organizacii-derzavnoi-vladi-miscevogo-samovraduvanna-regionalnogo-rozvitku-ta-mistobuduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035733-andrij-klocko-golova-komitetu-vr-z-pitan-organizacii-derzavnoi-vladi-miscevogo-samovraduvanna-regionalnogo-rozvitku-ta-mistobuduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035733-andrij-klocko-golova-komitetu-vr-z-pitan-organizacii-derzavnoi-vladi-miscevogo-samovraduvanna-regionalnogo-rozvitku-ta-mistobuduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035733-andrij-klocko-golova-komitetu-vr-z-pitan-organizacii-derzavnoi-vladi-miscevogo-samovraduvanna-regionalnogo-rozvitku-ta-mistobuduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035733-andrij-klocko-golova-komitetu-vr-z-pitan-organizacii-derzavnoi-vladi-miscevogo-samovraduvanna-regionalnogo-rozvitku-ta-mistobuduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3035733-andrij-klocko-golova-komitetu-vr-z-pitan-organizacii-derzavnoi-vladi-miscevogo-samovraduvanna-regionalnogo-rozvitku-ta-mistobuduvanna.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

МОЗ затвердило правила роботи басейнів і 

спортзалів на карантині 

Міністерство охорони здоров’я затвердило 

тимчасові рекомендації щодо організації 

протиепідемічних заходів в закладах фізичної 

культури та спорту.

 

 

До Дня Києва пам’ятники "заспівали" 

романс. ВІДЕО 

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив до Дня 

Києва відеоролик, у якому співають романс 

відомі столичні пам’ятники.

 

 

У Києві з 1 червня відкриються 72 заклади 

профтехосвіти для атестації випускників 

З 1 червня відновлять роботу 72 заклади 

професійно-технічної освіти для проведення 

державної атестації випускників. 

 

Авіасполучення між Україною та Австрією 

може відновитися після 23 червня 

Відновлення регулярного авіасполучення між 

Україною та Австрією може відбутися після 23 

червня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035743-moz-zatverdilo-pravila-roboti-basejniv-i-sportzaliv-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035743-moz-zatverdilo-pravila-roboti-basejniv-i-sportzaliv-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3035772-do-dna-kieva-pamatniki-zaspivali-romans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3035772-do-dna-kieva-pamatniki-zaspivali-romans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3035551-u-kievi-z-1-cervna-vidkriutsa-72-zakladi-proftehosviti-dla-atestacii-vipusknikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3035551-u-kievi-z-1-cervna-vidkriutsa-72-zakladi-proftehosviti-dla-atestacii-vipusknikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035834-aviaspolucenna-miz-ukrainou-ta-avstrieu-moze-vidnovitisa-pisla-23-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035834-aviaspolucenna-miz-ukrainou-ta-avstrieu-moze-vidnovitisa-pisla-23-cervna.html


 

День Києва: 10 книжок до Дня міста. 

ОГЛЯД 

Зібрали для Вас книжки до дня народження 

столиці, у яких події відбуваються у Києві.

 

 

Wizz Air відкриває з 1 липня новий рейс 

Зальцбург-Київ 

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air 

відкриває новий маршрут між Австрією та 

Україною – рейс Зальцбург-Київ-Зальбург

 

 

Зону відчуження відкривають для туристів 

Зона відчуження відкривається для 

відвідування, але до кінця карантину діятимуть 

деякі обмеження.

 

 

Повернення підземки, ДБР у музеї та маки в 

обіймах ковили. ФОТО ТИЖНЯ  

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3035441-den-kieva-10-knizok-do-dna-mista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3035441-den-kieva-10-knizok-do-dna-mista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035793-wizz-air-vidkrivae-z-1-lipna-novij-rejs-zalcburgkiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035793-wizz-air-vidkrivae-z-1-lipna-novij-rejs-zalcburgkiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3035800-zonu-vidcuzenna-vidkrivaut-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3035800-zonu-vidcuzenna-vidkrivaut-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035795-povernenna-pidzemki-dbr-u-muzei-ta-maki-v-obijmah-kovili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3035795-povernenna-pidzemki-dbr-u-muzei-ta-maki-v-obijmah-kovili.html

