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ТОП 

 

Штати дають $155 мільйонів на розвиток 

України 

Сполучені Штати Америки через Агентство з 

міжнародного розвитку (USAID) оголосили 

про надання Україні додаткового фінансування 

на розвиток у розмірі 155 млн доларів. 

 

У ПАРЄ закликають Росію припинити 

військові провокації біля кордонів України 
ЗАЯВА  

У Парламентській асамблеї Ради Європи 

вказують Росії на зрив мирних зусиль із 

урегулювання ситуації на сході України та 

закликають припинити військові провокації й 

ескалацію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231116-stati-daut-155-miljoniv-na-rozvitok-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231116-stati-daut-155-miljoniv-na-rozvitok-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231166-u-pare-zaklikaut-rosiu-pripiniti-vijskovi-provokacii-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231166-u-pare-zaklikaut-rosiu-pripiniti-vijskovi-provokacii-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231166-u-pare-zaklikaut-rosiu-pripiniti-vijskovi-provokacii-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231166-u-pare-zaklikaut-rosiu-pripiniti-vijskovi-provokacii-bila-kordoniv-ukraini.html


 

У ПАРЄ Гончаренку не дозволили 

демонструвати український прапор з 

передової ВІДЕО 

У Парламентській асамблеї Ради Європи 

народному депутату Олексію Гончаренку не 

дозволили продемонструвати український 

національний прапор, доставлений із зони 

проведення Операції об'єднаних сил на сході 

України.

 

Рада Європи не може опікуватися 

питаннями безпеки на сході України – 

генсек 

Рада Європи за своїми статутними 

повноваженнями не спроможна вирішувати 

питання безпеки на сході України. 

 

 

Кулеба застеріг світ від наративу про Росію 

як «фортецю», оточену Україною й НАТО 

Кремль для виправдання подальшої агресії 

проти України в очах міжнародної спільноти 

та власного населення може вдатися до 

застарілого наративу про 

 

Припинення вогню: в українській делегації 

заявили про прогрес у переговорах ТКГ 

Підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної 

групи вдалося суттєво просунутися у питаннях 

щодо посилення режиму припинення вогню від 

22 липня 2020 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231284-u-pare-goncarenku-ne-dozvolili-demonstruvati-ukrainskij-prapor-z-peredovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231284-u-pare-goncarenku-ne-dozvolili-demonstruvati-ukrainskij-prapor-z-peredovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231284-u-pare-goncarenku-ne-dozvolili-demonstruvati-ukrainskij-prapor-z-peredovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231284-u-pare-goncarenku-ne-dozvolili-demonstruvati-ukrainskij-prapor-z-peredovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231494-rada-evropi-ne-moze-opikuvatisa-pitannami-bezpeki-na-shodi-ukraini-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231494-rada-evropi-ne-moze-opikuvatisa-pitannami-bezpeki-na-shodi-ukraini-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231494-rada-evropi-ne-moze-opikuvatisa-pitannami-bezpeki-na-shodi-ukraini-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231494-rada-evropi-ne-moze-opikuvatisa-pitannami-bezpeki-na-shodi-ukraini-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231658-kuleba-zasterig-svit-vid-narativu-pro-rosiu-ak-fortecu-otocenu-ukrainou-j-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231658-kuleba-zasterig-svit-vid-narativu-pro-rosiu-ak-fortecu-otocenu-ukrainou-j-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231682-pripinenna-vognu-v-ukrainskij-delegacii-zaavili-pro-progres-u-peregovorah-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231682-pripinenna-vognu-v-ukrainskij-delegacii-zaavili-pro-progres-u-peregovorah-tkg.html


 

У Європарламенті запропонували створити 

для України «план дій» щодо членства в ЄС 

ЄС варто розробити для країн Східного 

партнерства «план дій» щодо членства за 

аналогом подібного документа, що існує в 

НАТО.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українська делегація у ПАРЄ назвала 

найважливіший напрямок своєї роботи 

В українській делегації в ПАРЄ вважають 

одним із найважливіших напрямків роботи на 

весняній сесії консолідацію союзників довкола 

заяви членів Парламентської асамблеї Ради 

Європи “Балтік+” щодо провокацій Російської 

Федерації та ескалації військових дій. 

 

 

Меркель заявила, що критикує Путіна в 

особистих розмовах 

Канцлер ФРН Ангела Меркель стверджує, що 

не стримується у своїй критиці під час розмов з 

президентом Росії Володимиром Путіним.

 

 

Запуск Nord Stream 2 міг би розв’язати руки 

Росії для агресії проти України – Кулеба 

Проєкт газопроводу «Північний потік-2», як і 

попередній проєкт «Північний потік» від 

початку планувалися як політичні, з єдиною 

метою – обійти Україну у постачанні 

російського газу до ЄС, щоб розв’язати руки 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231403-u-evroparlamenti-zaproponuvali-stvoriti-dla-ukraini-plan-dij-sodo-clenstva-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231403-u-evroparlamenti-zaproponuvali-stvoriti-dla-ukraini-plan-dij-sodo-clenstva-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231162-ukrainska-delegacia-u-pare-nazvala-najvazlivisij-napramok-svoei-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231162-ukrainska-delegacia-u-pare-nazvala-najvazlivisij-napramok-svoei-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231254-merkel-zaavila-so-kritikue-putina-v-osobistih-rozmovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231254-merkel-zaavila-so-kritikue-putina-v-osobistih-rozmovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231717-zapusk-nord-stream-2-mig-bi-rozvazati-ruki-rosii-dla-agresii-proti-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231717-zapusk-nord-stream-2-mig-bi-rozvazati-ruki-rosii-dla-agresii-proti-ukraini-kuleba.html


 

Франція і Німеччина при розробці 

«кластерів» враховують «червоні лінії 

України» - посол де Понсен 

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 

запевнив, що при розробці проєкту “Ключових 

кластерів з реалізації Мінських угод” Франція і 

Німеччина враховують позицію України щодо 

“червоних ліній” у врегулювання збройного 

конфлікту на сході нашої держави. 

 

Нуланд: Корупція – інструмент, який 

використовує Кремль в Україні 

Номінантка на посаду заступника державного 

секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що 

російська влада використовує корупцію, щоб 

підірвати Україну зсередини та підкупляти 

урядовців. 

 

 

 

Російська ескалація: Таран зустрівся з 

тимчасовою повіреною у справах США 

Міністр оборони Андрій Таран і тимчасово 

повірена у справах США в Україні Крістіна 

Квін на фоні російської ескалації обговорили 

підтримку Сполученими Штатами нарощення 

спроможностей ЗСУ. 

 

Макрон може відвідати Україну на початку 

літа - посол Франції 

Президент Франції Еммануель Макрон під час 

зустрічі з Президентом Володимиром 

Зеленським у Парижі підтвердив бажання 

відвідати Україну, візит може відбутися ще на 

початку літа. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231709-francia-i-nimeccina-pri-rozrobci-klasteriv-vrahovuut-cervoni-linii-ukraini-posol-de-ponsen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231709-francia-i-nimeccina-pri-rozrobci-klasteriv-vrahovuut-cervoni-linii-ukraini-posol-de-ponsen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231709-francia-i-nimeccina-pri-rozrobci-klasteriv-vrahovuut-cervoni-linii-ukraini-posol-de-ponsen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231709-francia-i-nimeccina-pri-rozrobci-klasteriv-vrahovuut-cervoni-linii-ukraini-posol-de-ponsen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231180-nuland-korupcia-instrument-akij-vikoristovue-kreml-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231180-nuland-korupcia-instrument-akij-vikoristovue-kreml-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231509-rosijska-eskalacia-taran-zustrivsa-z-timcasovou-povirenou-u-spravah-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231509-rosijska-eskalacia-taran-zustrivsa-z-timcasovou-povirenou-u-spravah-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231713-makron-moze-vidvidati-ukrainu-na-pocatku-lita-posol-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231713-makron-moze-vidvidati-ukrainu-na-pocatku-lita-posol-francii.html


 

«Тверда як скеля»: Естонія запевнила 

Україну у своїй підтримці 

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка 

очолює і урядову комісію з питань безпеки, 

запевнила, що країна засуджує військовий тиск 

Росії, її інформопераціі проти України, і 

«тверда як скеля» у підтримці суверенітету 

України, її євроатлантичної інтеграції. 

 

Як не потрапити під санкції: МЗС України 

запустило інформкампанію для жителів 

Євросоюзу 

Міністерство закордонних справ України 

запустило кампанію для жителів країн 

Європейського Союзу з інформацією про те, як 

не потрапити під санкції.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві та 18 областях перевищений рівень 

госпіталізацій ТАБЛИЦЯ 

У Києві та 18 областях рівень госпіталізацій 

хворих на коронавірусну інфекцію перевищує 

індикаторний показник 60 на 100 тис. 

населення. У червоній зоні залишається 

столиця та 12 областей. 

 

 

Україна пройшла пік третьої хвилі 

коронавірусу – Степанов 

Минулого тижня в Україні зафіксовано на 13,5 

тисяч менше хворих на COVID-19, ніж 

позаминулого, а також зменшилася кількість 

госпіталізацій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231126-tverda-ak-skela-estonia-zapevnila-ukrainu-u-svoij-pidtrimci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231126-tverda-ak-skela-estonia-zapevnila-ukrainu-u-svoij-pidtrimci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231131-ak-ne-potrapiti-pid-sankcii-mzs-ukraini-zapustilo-informkampaniu-dla-ziteliv-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231131-ak-ne-potrapiti-pid-sankcii-mzs-ukraini-zapustilo-informkampaniu-dla-ziteliv-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231131-ak-ne-potrapiti-pid-sankcii-mzs-ukraini-zapustilo-informkampaniu-dla-ziteliv-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231131-ak-ne-potrapiti-pid-sankcii-mzs-ukraini-zapustilo-informkampaniu-dla-ziteliv-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3231246-u-kievi-ta-18-oblastah-perevisenij-riven-gospitalizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3231246-u-kievi-ta-18-oblastah-perevisenij-riven-gospitalizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231103-ukraina-projsla-pik-tretoi-hvili-koronavirusu-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231103-ukraina-projsla-pik-tretoi-hvili-koronavirusu-stepanov.html


 

МОЗ очікує 22 квітня поставку вакцин 

AstraZeneca від COVAX 

Міністерство охорони здоров’я (МОН) очікує 

поставку вакцин AstraZeneca від COVAX 

найближчими днями. 

 

Вакцина від COVID-19 у пігулках? 

Найближчим часом! 

Щепитися, як від грипу, – щороку. 

Пропонуємо огляд новинок ринку 

антиковідних вакцин: Фінлядія, Куба, Ізраїль… 

Україна?

 

 

Про час вакцинації другою дозою Covishield 

повідомлятимуть телефоном 

Людей, які вакцинувалися першою дозою 

вакцини проти коронавірусу Covishield, будуть 

повідомляти про час і місце проведення 

щеплення другою дозою за залишеним 

контактним номером. 

 

Імунолог пояснив, чому збільшили інтервал 

між двома щепленнями AstraZeneca 

Різниця в інтервалах між повторним 

щепленням вакцинами від коронавірусу 

розробки AstraZeneca та Pfizer може залежати 

від типу вакцини; щодо вакцини 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231407-moz-ocikue-postavku-22-kvitna-vakcin-astrazeneca-vid-covax.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231407-moz-ocikue-postavku-22-kvitna-vakcin-astrazeneca-vid-covax.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231286-vakcina-vid-covid19-u-pigulkah-najblizcim-casom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231286-vakcina-vid-covid19-u-pigulkah-najblizcim-casom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231505-pro-cas-vakcinacii-drugou-dozou-covishield-povidomlatimut-telefonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231505-pro-cas-vakcinacii-drugou-dozou-covishield-povidomlatimut-telefonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231337-imunolog-poasniv-comu-zbilsili-interval-miz-dvoma-seplennami-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231337-imunolog-poasniv-comu-zbilsili-interval-miz-dvoma-seplennami-astrazeneca.html


УКРАЇНА 

 

У «Слузі народу» відреагували на зустріч 

депутата Шевченка з Лукашенком 

Депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній 

Шевченко, який зустрівся з Олександром 

Лукашенком, не був делегований на 

проведення перемовин з офіційними особами 

Білорусі, а фракція "Слуга народу" буде 

вимагати від нього пояснень. 

 

 

«Слуги народу» на засіданні обговорять 

кандидатуру Галущенка на посаду міністра 

енергетики 

Народні депутати від "Слуги народу" на 

засіданні фракції у четвер серед іншого 

обговорять кандидатуру на посаду міністра 

енергетики Германа Галущенка. 

 

Ткаченко - про «російську українську»: Не 

зовсім розумію, що це таке 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко переконаний, що рано чи 

пізно українська мова в Україні може стати не 

просто державною, а

 

 

В Україні створюють електронний кабінет 

ветеранів 

Міністерство у справах ветеранів працює над 

створенням електронного кабінету ветеранів, 

де буде розміщена інформація стосовно пільг 

та наявних програм, які вони отримують або 

можуть отримати відповідно до своєї пільгової 

категорії. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231248-u-sluzi-narodu-vidreaguvali-na-zustric-deputata-sevcenka-z-lukasenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231248-u-sluzi-narodu-vidreaguvali-na-zustric-deputata-sevcenka-z-lukasenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231630-slugi-narodu-na-zasidanni-obgovorat-kandidaturu-galusenka-na-posadu-ministra-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231630-slugi-narodu-na-zasidanni-obgovorat-kandidaturu-galusenka-na-posadu-ministra-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231630-slugi-narodu-na-zasidanni-obgovorat-kandidaturu-galusenka-na-posadu-ministra-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231630-slugi-narodu-na-zasidanni-obgovorat-kandidaturu-galusenka-na-posadu-ministra-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231182-tkacenko-pro-rosijsku-ukrainsku-ne-zovsim-rozumiu-so-ce-take.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231182-tkacenko-pro-rosijsku-ukrainsku-ne-zovsim-rozumiu-so-ce-take.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231236-v-ukraini-stvoruut-elektronnij-kabinet-veteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231236-v-ukraini-stvoruut-elektronnij-kabinet-veteraniv.html


 

Рух ЧЕСНО запустив Музей агітації та 

політичного трешу 

Рух ЧЕСНО до другої річниці президентських 

виборів запустив Музей агітації та політичного 

трешу.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Наглядова рада ПриватБанку затвердила 

двох осіб у складі правління банку 

Наглядова рада ПриватБанку затвердила 

результати конкурсного відбору двох посад у 

складі правління банку. 

 

Завдяки спрощеним закупівлям держава 

заощадила 3 млрд грн - Василь Задворний, 

директор ДП “Прозорро” ІНТЕРВ'Ю 

19 квітня минув рік з моменту набрання 
чинності новою редакцією Закону “Про 
публічні закупівлі”. 

 

Україна готується до конференції міністрів 

країн – членів СОТ 

Україна готується до дванадцятої конференції 

міністрів країн – членів Світової організації 

торгівлі (СОТ).  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231663-ruh-cesno-zapustiv-muzej-agitacii-ta-politicnogo-tresu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231663-ruh-cesno-zapustiv-muzej-agitacii-ta-politicnogo-tresu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231082-nagladova-rada-privatbanku-zatverdila-dvoh-osib-u-skladi-pravlinna-banku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231082-nagladova-rada-privatbanku-zatverdila-dvoh-osib-u-skladi-pravlinna-banku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231411-vasil-zadvornij-direktor-dp-prozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231411-vasil-zadvornij-direktor-dp-prozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231411-vasil-zadvornij-direktor-dp-prozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231411-vasil-zadvornij-direktor-dp-prozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231210-ukraina-gotuetsa-do-konferencii-ministriv-krain-cleniv-sot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231210-ukraina-gotuetsa-do-konferencii-ministriv-krain-cleniv-sot.html


 

Підприємці у «червоних» зонах уже можуть 

реєструватися на отримання ₴ 8 тисяч 

Підприємці та наймані працівники, діяльність 

яких була призупинена на час перебування 

регіону, в якому вони працюють, у “червоній” 

зоні, з 19 квітня 2021 

 

 

ВВП України цьогоріч зросте на 4,7% – 

прогноз 

Зростання валового внутрішнього продукту 

України у 2021 році очікується на рівні 4,7%.  

 

Вітроенергетика після «зеленого» тарифу: в 

Україні обговорюють майбутнє галузі 

В Україні стартувала Міжнародна 

вітроенергетична конференція 2021 

«Вітроенергетичний сектор: перехід від 

«зеленого» тарифу до ринкових умов».  

 

Гривня здешевшала на тлі ескалації 

військових дій на Сході — Данилишин 

Обмінний курс гривні до долара США на 

міжбанківському ринку за тиждень знецінився 

на 0,3%, зокрема через повідомлення про 

ескалацію військових дій на сході України та 

зниження обсягу пропозиції іноземної валюти 

з боку клієнтів банків.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231371-pidpriemci-u-cervonih-zonah-uze-mozut-reestruvatisa-na-otrimanna-8-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231371-pidpriemci-u-cervonih-zonah-uze-mozut-reestruvatisa-na-otrimanna-8-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231480-vvp-ukraini-cogoric-zroste-na-47-prognoz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231480-vvp-ukraini-cogoric-zroste-na-47-prognoz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231191-vitroenergetika-pisla-zelenogo-tarifu-v-ukraini-obgovoruut-majbutne-galuzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231191-vitroenergetika-pisla-zelenogo-tarifu-v-ukraini-obgovoruut-majbutne-galuzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231438-grivna-zdesevsala-na-tli-eskalacii-vijskovih-dij-na-shodi-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231438-grivna-zdesevsala-na-tli-eskalacii-vijskovih-dij-na-shodi-danilisin.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В окупованому Криму редактора газети 

оштрафували за публікацію доповіді ООН зі 

згадкою Меджлісу 

В окупованому Росією Криму «суд» 

оштрафував на 4 тисячі рублів (1500 грн) 

редактора кримськотатарської газети 

«Къырым» Бекіра Мамутова за публікацію 

доповіді Генсека ООН. 

 

В Україні хочуть створити реєстр 

захисників, які перебувають у місцях 

несвободи 

Консультативна рада з питань забезпечення 

прав і свобод захисників України вже 

напрацьовує методологію роботи щодо 

внесення пропозицій стосовно помилування 

військовослужбовців та ветеранів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд продовжить розгляд справи Шеремета 

27 квітня 

Шевченківський районний суд Києва 27 квітня 

продовжить розгляд справи про вбивство 

журналіста Павла Шеремета за 

обвинуваченням Юлії Кузьменко, Яни Дугарь і 

Андрія Антоненка. 

 

Справи Майдану: суд Києва заочно 

арештував ексглаву МВС і його заступника 

Печерський райсуд столиці заочно 

заарештував колишніх міністра внутрішніх 

справ та його заступника у справі організації 

поставки в Україну російських гранат під час 

Євромайдану. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3231623-v-okupovanomu-krimu-redaktora-gazeti-ostrafuvali-za-publikaciu-dopovidi-oon-zi-zgadkou-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3231623-v-okupovanomu-krimu-redaktora-gazeti-ostrafuvali-za-publikaciu-dopovidi-oon-zi-zgadkou-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3231623-v-okupovanomu-krimu-redaktora-gazeti-ostrafuvali-za-publikaciu-dopovidi-oon-zi-zgadkou-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3231623-v-okupovanomu-krimu-redaktora-gazeti-ostrafuvali-za-publikaciu-dopovidi-oon-zi-zgadkou-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231634-v-ukraini-hocut-stvoriti-reestr-zahisnikiv-aki-perebuvaut-u-miscah-nesvobodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231634-v-ukraini-hocut-stvoriti-reestr-zahisnikiv-aki-perebuvaut-u-miscah-nesvobodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231634-v-ukraini-hocut-stvoriti-reestr-zahisnikiv-aki-perebuvaut-u-miscah-nesvobodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231634-v-ukraini-hocut-stvoriti-reestr-zahisnikiv-aki-perebuvaut-u-miscah-nesvobodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231648-sud-prodovzit-rozglad-spravi-seremeta-27-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231648-sud-prodovzit-rozglad-spravi-seremeta-27-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231256-spravi-majdanu-sud-kieva-zaocno-arestuvav-eksglavu-mvs-i-jogo-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231256-spravi-majdanu-sud-kieva-zaocno-arestuvav-eksglavu-mvs-i-jogo-zastupnika.html


 

Помер чоловік, який намагався зґвалтувати 

жінку в поїзді «Маріуполь-Київ» 

Чоловік, який влітку побив і намагався 

зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ", 

помер у лікарні, куди його госпіталізували із 

СІЗО.

 

 

Український хакер обікрав іноземні банки 

на десятки мільйонів доларів 

Служба безпеки України затримала 

українського хакера, який вкрав десятки 

мільйонів доларів з американських і 

канадських банків.

 

 

Оформлювали у Франції «біженців»: в 

Україні ліквідували канал торгівлі людьми 

Співробітники Держприкордонслужби спільно 

з представниками Нацполіції України та 

міграційної поліції Одещини у рамках 

співпраці з правоохоронними органами 

Франції припинили функціонування каналу 

торгівлі людьми.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Нова антикорупційна стратегія збереже 

країні 200 млрд грн - Олександр Новіков, 

голова НАЗК  ІНТЕРВ'Ю 

Хто в нашій країні не знає, що корупція - зло, 
співставне з війною? Ба більше, ми всі готові 
боротися з корупцією. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3231511-pomer-colovik-akij-namagavsa-zgvaltuvati-zinku-v-poizdi-mariupolkiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3231511-pomer-colovik-akij-namagavsa-zgvaltuvati-zinku-v-poizdi-mariupolkiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231107-ukrainskij-haker-obikrav-inozemni-banki-na-desatki-miljoniv-dolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231107-ukrainskij-haker-obikrav-inozemni-banki-na-desatki-miljoniv-dolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231086-oformluvali-u-francii-bizenciv-v-ukraini-likviduvali-kanal-torgivli-ludmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231086-oformluvali-u-francii-bizenciv-v-ukraini-likviduvali-kanal-torgivli-ludmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231250-oleksandr-novikov-golova-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231250-oleksandr-novikov-golova-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231250-oleksandr-novikov-golova-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231250-oleksandr-novikov-golova-nazk.html


 

Танки для нас – ідеальний варіант, тому що 

рівномірно завантажуються роботою всі 

цехи - Василь Крилас, гендиректор ДП 

«Завод ім. Малишева» ІНТЕРВ'Ю 

Днями в «Укроборонпромі» заявили: 
державне підприємство «Завод ім. 
Малишева», яке вже практично 10 років 
перебуває у стані банкрутства,  

 

Чи так це важко – не вбивати журавлів? 
АНАЛІТИКА 

Іде слідство, тривають дискусії, а птахи в 

“Асканії-Новій” продовжують гинути

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Чорногорія скасувала всі обмеження для 

туристів з України 

Чорногорія скасувала усі обмеження на в'їзд 

для туристів з України, Північної Македонії, 

РФ та Білорусі. 

 

 

Ткаченко: У Росії знову намагаються 

привласнити український борщ 

У РФ запустили проєкт під назвою «Розкуси 

Росію», в якому український борщ знову 

видають за власну страву 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231362-vasil-krilas-gendirektor-dp-zavod-im-maliseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231362-vasil-krilas-gendirektor-dp-zavod-im-maliseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231362-vasil-krilas-gendirektor-dp-zavod-im-maliseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231362-vasil-krilas-gendirektor-dp-zavod-im-maliseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3230801-ci-tak-ce-vazko-ne-vbivati-zuravliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3230801-ci-tak-ce-vazko-ne-vbivati-zuravliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3231705-cornogoria-skasuvala-vsi-obmezenna-dla-turistiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3231705-cornogoria-skasuvala-vsi-obmezenna-dla-turistiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231697-tkacenko-u-rosii-znovu-namagautsa-privlasniti-ukrainskij-bors.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231697-tkacenko-u-rosii-znovu-namagautsa-privlasniti-ukrainskij-bors.html


 

МКІП презентувало загальнонаціональний 

проєкт з медіаграмотності 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України презентувало 

загальнонаціональний проєкт з 

медіаграмотності. 

 

МОЗ рекомендує планувати літній 

відпочинок усередині країни 

Головний державний санітарний лікар, 

заступник міністра охорони здоров’я Віктор 

Ляшко рекомендує планувати літній 

відпочинок усередині країни, в місцях, де 

менше скупчення людей.

 

 

Великодній кошик: найдешевший на 

Тернопільщині, найдорожчий - у Києві 

Повний великодній кошик, що включає м’ясні 

продукти, сир, яйця, паску,

 

 

Посольство України анонсувало 

конференцію щодо поширення української 

літератури в Кувейті 

Посольство України в Кувейті у співпраці з 

Українським інститутом книги проведуть 25 

травня об 11:00 zoom-конференцію, 

присвячену перспективам виходу української 

літератури на книжковий ринок Кувейту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231303-mkip-prezentue-zagalnonacionalnij-proekt-z-mediagramotnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231303-mkip-prezentue-zagalnonacionalnij-proekt-z-mediagramotnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3231415-moz-rekomendue-planuvati-litnij-vidpocinok-useredini-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3231415-moz-rekomendue-planuvati-litnij-vidpocinok-useredini-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231208-velikodnij-kosik-najdesevsij-na-ternopilsini-najdorozcij-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231208-velikodnij-kosik-najdesevsij-na-ternopilsini-najdorozcij-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3231217-posolstvo-ukraini-anonsuvalo-zahid-sodo-vihodu-ukrainskoi-literaturi-na-knizkovij-rinok-kuvejtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3231217-posolstvo-ukraini-anonsuvalo-zahid-sodo-vihodu-ukrainskoi-literaturi-na-knizkovij-rinok-kuvejtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3231217-posolstvo-ukraini-anonsuvalo-zahid-sodo-vihodu-ukrainskoi-literaturi-na-knizkovij-rinok-kuvejtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3231217-posolstvo-ukraini-anonsuvalo-zahid-sodo-vihodu-ukrainskoi-literaturi-na-knizkovij-rinok-kuvejtu.html


 

На площі Перемоги облаштують 

велодоріжки 

На площі Перемоги реконструюють об’єкти 

дорожньо-транспортної інфраструктури, аби 

сформувати високоефективну систему 

безперешкодного, комфортного і безпечного 

дорожнього руху.

 

 

У Києві запустили перше радіо для 

школярів 

У Києві в тестовому режимі запрацювало 

перше онлайн радіо «П.О.Р.Ш.» для школярів.

 

 

Суперфуд кульбаба: кому корисна і кому 

протипоказана ІНФОГРАФІКА 

Кульбаба - сонячна весняна квітка, росте скрізь 

і нічого не коштує, а використовувати її можна 

не тільки з лікувальною метою, а й для 

приготування варення, кави та салату
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3231274-na-plosi-peremogi-oblastuut-velodorizki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3231274-na-plosi-peremogi-oblastuut-velodorizki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3231365-u-kievi-zapustili-perse-radio-dla-skolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3231365-u-kievi-zapustili-perse-radio-dla-skolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-health/3231606-superfud-kulbaba-komu-korisna-i-komu-protipokazana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-health/3231606-superfud-kulbaba-komu-korisna-i-komu-protipokazana.html

