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ТОП 

 

У Росії заявляють, що повертають свої 

війська з «навчань у Криму» 

Російські військові, які брали участь у 

«навчаннях» в окупованому Криму, почали 

повертатися в пункти постійної дислокації.

 

Нетаньягу запропонували стати 

посередником на перемовинах між 

Україною та РФ – посол ВІДЕО 

Влада України запропонувала прем'єр-міністру 

Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу стати 

посередником на переговорах між Києвом та 

Москвою.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233570-u-rosii-zaavlaut-so-povertaut-svoi-vijska-z-navcan-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233570-u-rosii-zaavlaut-so-povertaut-svoi-vijska-z-navcan-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233688-netanagu-zaproponuvali-stati-poserednikom-na-peremovinah-miz-ukrainou-ta-rf-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233688-netanagu-zaproponuvali-stati-poserednikom-na-peremovinah-miz-ukrainou-ta-rf-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233688-netanagu-zaproponuvali-stati-poserednikom-na-peremovinah-miz-ukrainou-ta-rf-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233688-netanagu-zaproponuvali-stati-poserednikom-na-peremovinah-miz-ukrainou-ta-rf-posol.html


 

Країни Східного флангу НАТО 

підтримують Україну та її євроатлантичні 

прагнення – Кулеба ФОТ О 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба заявив, що країни Східного флангу 

НАТО - Румунія, Польща та Туреччина - 

підтримують Україну та її євроатлантичні 

прагнення.

 

 

Росія планує провокації на 

Дебальцевському напрямку 25 квітня – 

штаб ООС 

Російсько-окупаційні війська планують низку 

провокацій на Великдень.

 

 

Авіакомпанія ОАЕ сплатила Україні 3,7 

мільйона штрафу за польоти над 

окупованим Кримом 

Авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів 

сплатила Україні 3,7 млн грн штрафу за 

польоти над тимчасово окупованим Кримом.

 

 

ЧАЕС через 35 років: як глобальна 

катастрофа стала повсякденністю РЕПОРТ АЖ 

Хтось думає, що Чорнобиль – це безлюддя. 

Але колишній райцентр майже не відрізняється 
від будь-якого іншого провінційного містечка 

України…

  

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233811-kraini-shidnogo-flangu-nato-pidtrimuut-ukrainu-ta-ii-evroatlanticni-pragnenna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233811-kraini-shidnogo-flangu-nato-pidtrimuut-ukrainu-ta-ii-evroatlanticni-pragnenna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233811-kraini-shidnogo-flangu-nato-pidtrimuut-ukrainu-ta-ii-evroatlanticni-pragnenna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233811-kraini-shidnogo-flangu-nato-pidtrimuut-ukrainu-ta-ii-evroatlanticni-pragnenna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233864-rosia-planue-provokacii-na-debalcevskomu-napramku-25-kvitna-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233864-rosia-planue-provokacii-na-debalcevskomu-napramku-25-kvitna-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233864-rosia-planue-provokacii-na-debalcevskomu-napramku-25-kvitna-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233864-rosia-planue-provokacii-na-debalcevskomu-napramku-25-kvitna-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234003-aviakompania-oae-splatila-ukraini-37-miljona-strafu-za-poloti-nad-okupovanim-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234003-aviakompania-oae-splatila-ukraini-37-miljona-strafu-za-poloti-nad-okupovanim-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234003-aviakompania-oae-splatila-ukraini-37-miljona-strafu-za-poloti-nad-okupovanim-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234003-aviakompania-oae-splatila-ukraini-37-miljona-strafu-za-poloti-nad-okupovanim-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233759-caes-cerez-35-rokiv-ak-globalna-katastrofa-stala-povsakdennistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233759-caes-cerez-35-rokiv-ak-globalna-katastrofa-stala-povsakdennistu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна після заяви РФ про відведення 

військ очікує підтвердження розвідок і 

пояснень Кремля - Кулеба 

Україна вважає заяву міністра оборони РФ 

Сергія Шойгу щодо початку відведення 

російських військ від українських кордонів 

позитивною подією, однак очікує на подальші 
конструктивні дії, підтверджені розвідками 

українською і НАТО.

 

Україна має встановити кордон з РФ у 

Азовському та Чорному морях — експерт 

Україна у відстоюванні своїх прав в акваторії 
Чорного та Азовського морів повинна залучити 

додаткові механізми міжнародного морського 

права, зокрема встановити морський кордон з 
Російською Федерацією і визначити ширину 

свого територіального моря. 

 

Глави МЗС України та Канади обговорили 

розслідування катастрофи літака МАУ в 

Іран 

Міністри закордонних справ України та 
Канади обговорили стан розслідування 

катастрофи літака МАУ в Ірані.

 

 

Україна закликає суд Амстердама не 

допустити передачі «скіфського золота» 

Росії – Єнін 

Україна закликала нідерландське правосуддя 

не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 

1970 року шляхом передачі культурної 

спадщини України державі-агресору.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233656-ukraina-pisla-zaavi-rf-pro-vidvedenna-vijsk-ocikue-pidtverdzenna-rozvidok-i-poasnen-kremla-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233656-ukraina-pisla-zaavi-rf-pro-vidvedenna-vijsk-ocikue-pidtverdzenna-rozvidok-i-poasnen-kremla-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233656-ukraina-pisla-zaavi-rf-pro-vidvedenna-vijsk-ocikue-pidtverdzenna-rozvidok-i-poasnen-kremla-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233656-ukraina-pisla-zaavi-rf-pro-vidvedenna-vijsk-ocikue-pidtverdzenna-rozvidok-i-poasnen-kremla-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234014-ukraina-mae-vstanoviti-kordon-z-rf-u-azovskomu-ta-cornomu-morah-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234014-ukraina-mae-vstanoviti-kordon-z-rf-u-azovskomu-ta-cornomu-morah-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233439-glavi-mzs-ukraini-ta-kanadi-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233439-glavi-mzs-ukraini-ta-kanadi-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233439-glavi-mzs-ukraini-ta-kanadi-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233439-glavi-mzs-ukraini-ta-kanadi-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234039-ukraina-zaklikae-sud-amsterdama-ne-dopustiti-peredaci-skifskogo-zolota-rosii-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234039-ukraina-zaklikae-sud-amsterdama-ne-dopustiti-peredaci-skifskogo-zolota-rosii-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234039-ukraina-zaklikae-sud-amsterdama-ne-dopustiti-peredaci-skifskogo-zolota-rosii-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234039-ukraina-zaklikae-sud-amsterdama-ne-dopustiti-peredaci-skifskogo-zolota-rosii-enin.html


КОРОНАВІРУС 

 

Рівень госпіталізацій у COVID-лікарнях 

перевищений у Києві та 16 областях 
ТАБЛИЦ Я  

У Києві та 16 областях рівень госпіталізацій 
хворих на COVID-19 перевищує індикаторний 

показник 60 на 100 тис. населення. У червоній 

зоні перебувають столиця та 11 областей. 

 

 

У Кабміні не виключають продовження 

карантину в Україні після 30 червня 

Карантинні обмеження для протидії 

поширенню COVID-19 та режим надзвичайної 
ситуації в Україні можуть продовжити і після 

30 червня. 

 

Вакцинація другою дозою AstraZeneca 

відбудеться у травні-липні – Ляшко 

З нової партії вакцини AstraZeneca, яку 

Україна 23 квітня отримала в межах 
Глобальної ініціативи COVAX, друге 

щеплення у травні отримають близько 10 тис. 

осіб.

 

 

Вісім українських засобів COVID-захисту 

відповідають стандартам ЄС 

Тестування у європейській лабораторії 

підтвердило відповідність якості восьми 
засобів індивідуального захисту українського 

виробництва стандартам ВООЗ та ЄС. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233776-riven-gospitalizacij-u-covidlikarnah-perevisenij-u-kievi-ta-16-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233776-riven-gospitalizacij-u-covidlikarnah-perevisenij-u-kievi-ta-16-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233776-riven-gospitalizacij-u-covidlikarnah-perevisenij-u-kievi-ta-16-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233776-riven-gospitalizacij-u-covidlikarnah-perevisenij-u-kievi-ta-16-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233590-u-kabmini-ne-viklucaut-prodovzenna-karantinu-v-ukraini-pisla-30-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233590-u-kabmini-ne-viklucaut-prodovzenna-karantinu-v-ukraini-pisla-30-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233785-vakcinacia-drugou-dozou-astrazeneca-vidbudetsa-u-travnilipni-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233785-vakcinacia-drugou-dozou-astrazeneca-vidbudetsa-u-travnilipni-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233797-visim-ukrainskih-zasobiv-covidzahistu-vidpovidaut-standartam-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233797-visim-ukrainskih-zasobiv-covidzahistu-vidpovidaut-standartam-es.html


 

Три «червоні» області не використали 

індійську AstraZeneca 

Три регіони не використали всі виділені дози 

вакцини AstraZeneca індійського виробництва.  

 

 

В Україні встановили розміри компенсації 

за шкоду після COVID-вакцинації 

Кабінет Міністрів опублікував постанову щодо 

деяких питань державної компенсації шкоди, 
пов’язаної з ускладненнями, що можуть 

виникнути після вакцинації від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

МОЗ не вводитиме додаткових обмежень на 

Великдень 

Міністерство охорони здоров'я не вводитиме 

додаткових обмежень на Великдень, але 

закликає всіх дотримуватись протиепідемічних 

норм.

 

УКРАЇНА 

 

Росія посилює позиції в ОРДЛО попри заяви 

про відведення військ – розвідка 

Російське командування, попри заяви про 

відведення військ від українських кордонів, 

збільшило кількість перевірок з'єднань на 
тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та 

посилює там передові позиції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233610-tri-cervoni-oblasti-ne-vikoristali-indijsku-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233610-tri-cervoni-oblasti-ne-vikoristali-indijsku-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3234037-uskladnenna-pisla-sovidvakcinacii-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-kompensacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3234037-uskladnenna-pisla-sovidvakcinacii-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-kompensacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233627-moz-ne-vvoditime-dodatkovih-obmezen-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233627-moz-ne-vvoditime-dodatkovih-obmezen-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233892-rosia-posilue-pozicii-v-ordlo-popri-zaavi-pro-vidvedenna-vijsk-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233892-rosia-posilue-pozicii-v-ordlo-popri-zaavi-pro-vidvedenna-vijsk-rozvidka.html


 

Комітет Ради погодив показники 

оборонного держзамовлення до 2023 року 

Комітет Верховної Ради з питань національної 
безпеки, оборони та розвідки погодив 

показники державного оборонного замовлення 

на 2021-2023 роки. 

 

 

Військова загроза для України 

зменшується, але Росії довіряти не можна - 

Кравчук 

Голова Української делегації в ТКГ Леонід 
Кравчук вважає, що після початку відведення 

російських військ Україна буде у більшій 

безпеці, ніж до того, але застерігає, що Росії 

«ніколи не можна довіряти». 

 

ЦВК визнала Вірастюка обраним народним 

депутатом 

ЦВК визнала кандидата від партії «Слуга 

народу» Василя Вірастюка обраним народним 

депутатом.

 

 

У Херсоні на депутата ОПЗЖ намагалися 

почепити плакат з написом «пособник 

оккупанта» ВІДЕО 

У Херсонській обласній раді на сесії сталася 

штурханина за участі депутатів від ЄС та 

ОПЗЖ, після цього фракція ЄС покинула 

засідання сесії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233932-komitet-radi-pogodiv-pokazniki-oboronnogo-derzzamovlenna-do-2023-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233932-komitet-radi-pogodiv-pokazniki-oboronnogo-derzzamovlenna-do-2023-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233910-vijskova-zagroza-dla-ukraini-zmensuetsa-ale-rosii-dovirati-ne-mozna-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233910-vijskova-zagroza-dla-ukraini-zmensuetsa-ale-rosii-dovirati-ne-mozna-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233910-vijskova-zagroza-dla-ukraini-zmensuetsa-ale-rosii-dovirati-ne-mozna-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233910-vijskova-zagroza-dla-ukraini-zmensuetsa-ale-rosii-dovirati-ne-mozna-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233311-cvk-viznala-virastuka-obranim-narodnim-deputatom-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233311-cvk-viznala-virastuka-obranim-narodnim-deputatom-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233803-u-hersoni-na-deputata-opzz-namagalisa-pocepiti-plakat-z-napisom-posobnik-okkupanta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233803-u-hersoni-na-deputata-opzz-namagalisa-pocepiti-plakat-z-napisom-posobnik-okkupanta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233803-u-hersoni-na-deputata-opzz-namagalisa-pocepiti-plakat-z-napisom-posobnik-okkupanta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233803-u-hersoni-na-deputata-opzz-namagalisa-pocepiti-plakat-z-napisom-posobnik-okkupanta.html


 

Франківська облрада вимагає заборонити 

ОПЗЖ та «Партію Шарія» 

Івано-Франківська обласна рада вимагає у 
керівництва держави ухвалити такі закони, які 

б заборонили діяльність партій «Опозиційна 

платформа – За життя» та «Партію Шарія». 

 

Громадські організації закликають не 

призначати суддів КСУ за старою 

процедурою ЗАЯВА  

Громадські організації закликають Президента, 
Верховну Раду і З’їзд суддів не призначати 

нових суддів Конституційного Суду за старою 

процедурою. 

 

Кремінь вимагатиме від партій позбавити 

мандатів депутатів, які порушують мовний 

закон 

Уповноважений із захисту державної мови 

Тарас Кремінь заявив, що "вживатиме заходів" 
щодо ряду депутатів Харківської міської ради, 

які порушують мовний закон.

 

 

У Львові демонтують радянський монумент 

Слави 

У Львові по вулиці Стрийській проводять 

демонтаж радянського монументу Слави. На 

його місці встановлять новий пам'ятник 
українським солдатам, а рештки розібраного 

меморіалу передадуть в музей «Територія 

терору».

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233843-frankivska-oblrada-vimagae-zaboroniti-opzz-ta-partiu-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233843-frankivska-oblrada-vimagae-zaboroniti-opzz-ta-partiu-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233792-gromadski-organizacii-zaklikaut-ne-priznacati-suddiv-ksu-za-starou-procedurou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233792-gromadski-organizacii-zaklikaut-ne-priznacati-suddiv-ksu-za-starou-procedurou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233792-gromadski-organizacii-zaklikaut-ne-priznacati-suddiv-ksu-za-starou-procedurou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233792-gromadski-organizacii-zaklikaut-ne-priznacati-suddiv-ksu-za-starou-procedurou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233767-kremin-vimagatime-vid-partij-pozbaviti-mandativ-deputativ-aki-porusuut-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233767-kremin-vimagatime-vid-partij-pozbaviti-mandativ-deputativ-aki-porusuut-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233767-kremin-vimagatime-vid-partij-pozbaviti-mandativ-deputativ-aki-porusuut-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233767-kremin-vimagatime-vid-partij-pozbaviti-mandativ-deputativ-aki-porusuut-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233975-u-lvovi-demontuut-radanskij-monument-slavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233975-u-lvovi-demontuut-radanskij-monument-slavi.html


ЕКОНОМІКА 

 

Для виведення з експлуатації ЧАЕС 

працюють 16 міжнародних проєктів - 

Абрамовський 

У зоні відчуження реалізується 16 проєктів 

міжнародної технічної допомоги щодо 

виведення з експлуатації ЧАЕС та 

вдосконалення системи поводження з 

радіоактивними відходами. 

 

Вартість газу влітку буде вдвічі вищою, ніж 

у цей час торік - Нацбанк 

Національний банк України прогнозує, що 

вартість природного газу влітку 2021 року 

вдвічі перевищить вартість минулого літа.  

 

Держгеонадра продала спецдозвіл на 

Павлівське родовище за 7,1 мільйона 

Державна служба геології та надр України 22 

квітня 2021 року на електронних торгах 
реалізувала спеціальний дозвіл на 

користування надрами з покладами каоліну 

первинного та піску на Павлівському родовищі 

за 7,1 млн гривень.

 

 

АМКУ рекомендував двом виробникам 

згущеного молока не копіювати упаковки 

конкурентів 

Антимонопольний комітет України надав 
рекомендації ПрАТ «Первомайський 

молочноконсервний комбінат» та ПрАТ 

«Хмельницька маслосирбаза» не 
використовувати у своєму виробництві схожі 

за стилістикою упаковки згущеного молока 

інших виробників.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233974-dla-vivedenna-z-ekspluatacii-caes-pracuut-16-miznarodnih-proektiv-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233974-dla-vivedenna-z-ekspluatacii-caes-pracuut-16-miznarodnih-proektiv-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233974-dla-vivedenna-z-ekspluatacii-caes-pracuut-16-miznarodnih-proektiv-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233974-dla-vivedenna-z-ekspluatacii-caes-pracuut-16-miznarodnih-proektiv-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233754-vartist-gazu-vlitku-bude-vdvici-visou-niz-u-cej-cas-torik-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233754-vartist-gazu-vlitku-bude-vdvici-visou-niz-u-cej-cas-torik-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233900-derzgeonadra-prodala-specdozvil-na-pavlivske-rodovise-za-71-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233900-derzgeonadra-prodala-specdozvil-na-pavlivske-rodovise-za-71-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233725-amku-rekomenduvav-dvom-virobnikam-zgusenogo-moloka-ne-kopiuvati-upakovki-konkurentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233725-amku-rekomenduvav-dvom-virobnikam-zgusenogo-moloka-ne-kopiuvati-upakovki-konkurentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233725-amku-rekomenduvav-dvom-virobnikam-zgusenogo-moloka-ne-kopiuvati-upakovki-konkurentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233725-amku-rekomenduvav-dvom-virobnikam-zgusenogo-moloka-ne-kopiuvati-upakovki-konkurentiv.html


 

Нацбанк зменшує термін зберігання готівки 

на карантині до 5 днів 

Національний банк України зменшує термін 
зберігання на карантині готівки, прийнятої від 

банків з обігу, з 14 до 5 днів.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Справу арештованого у Криму Ернеста 

Ібрагімова долучили до «другої 

бахчисарайської групи» 

«Справа» заарештованого в лютому 2021 року 

Ернеста Ібрагімова розслідується у стислі 

терміни і близька до завершення, оскільки 
окупанти включили до неї більшу частину 

матеріалів з кейсу «справи другої 

бахчисарайської групи». 

 

Окупанти прийшли з обшуком до 

кримського татарина Рамазанова 

У тимчасово окупованому Криму в 

сімферопольському селищі Хошкельди 

відбувся обшук у кримського 

татарина. Силовики оточили його будинок о 6 

ранку.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Розгляд апеляцій на вирок Стерненку 

перенесли на 14 травня 

Одеський апеляційний суд оголосив перерву у 

розгляді апеляційних скарг на вирок активісту 

Сергію Стерненку до 14 травня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3234001-nacbank-zmensue-termin-zberiganna-gotivki-na-karantini-do-5-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3234001-nacbank-zmensue-termin-zberiganna-gotivki-na-karantini-do-5-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234035-spravu-arestovanogo-u-krimu-ernesta-ibragimova-dolucili-do-drugoi-bahcisarajskoi-grupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234035-spravu-arestovanogo-u-krimu-ernesta-ibragimova-dolucili-do-drugoi-bahcisarajskoi-grupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234035-spravu-arestovanogo-u-krimu-ernesta-ibragimova-dolucili-do-drugoi-bahcisarajskoi-grupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3234035-spravu-arestovanogo-u-krimu-ernesta-ibragimova-dolucili-do-drugoi-bahcisarajskoi-grupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233660-okupanti-prijsli-z-obsukom-do-krimskogo-tatarina-ramazanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233660-okupanti-prijsli-z-obsukom-do-krimskogo-tatarina-ramazanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233922-rozglad-apelacij-na-virok-sternenku-perenesli-na-14-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233922-rozglad-apelacij-na-virok-sternenku-perenesli-na-14-travna.html


 

РНБО просять запустити перевірку облгазів 

і санкції проти Фірташа 

Рада громадського контролю при 
Національному антикорупційному бюро 

звернулася до секретаря Ради національної 

безпеки та оборони Олексія Данілова з 

проханням ініціювати перевірку облгазів.

 

 

СБУ викрила посадовців Держгеокадастру 

на розкраданні земель - провели 40 обшуків 

Служба безпеки України заблокувала низку 

корупційних механізмів, організованих 

топпосадовцями Держгеокадастру.

 

 

Вбивство 7-річної дівчинки на Херсонщині: 

підозрюваний вчинив самогубство у СІЗО 

У слідчому ізоляторі в Херсоні звів рахунки з 

життям 62-річний чоловік, якого підозрювали 
у зґвалтуванні та вбивстві семирічної Марійки 

Борисової, що сталося у березні 2021 року у 

селищі Щасливе. 

 

В Україну не пропустили російського 

блогера та учасника «Дому-2» 

В Україну не пропустили російського блогера 

та учасника популярних реаліті-шоу, який 
прибув до порту Чорноморська теплоходом із 

Туреччини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233960-rnbo-prosat-zapustiti-perevirku-oblgaziv-i-sankcii-proti-firtasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233960-rnbo-prosat-zapustiti-perevirku-oblgaziv-i-sankcii-proti-firtasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3234022-posadovciv-derzgeokadastru-vikrili-na-rozkradanni-zemel-sbu-provela-40-obsukiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3234022-posadovciv-derzgeokadastru-vikrili-na-rozkradanni-zemel-sbu-provela-40-obsukiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233912-vbivstvo-7ricnoi-divcinki-na-hersonsini-pidozruvanij-vciniv-samogubstvo-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233912-vbivstvo-7ricnoi-divcinki-na-hersonsini-pidozruvanij-vciniv-samogubstvo-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233638-v-ukrainu-ne-propustili-rosijskogo-blogera-ta-ucasnika-domu2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233638-v-ukrainu-ne-propustili-rosijskogo-blogera-ta-ucasnika-domu2.html


 

На Київщині повідомили про підозру банді, 

яка викрала діамант за $400 тисяч 

У Київській області поліцейські повідомили 
про підозру учасникам банди, які викрали 

діамант вартістю 400 тисяч доларів США.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Подорож на травневі: куди можна податися 

на свята  ВІДПОЧИНОК 2021  

Про умови в’їзду до різних країн, погоду та 
мінімальні ціни турів для тих, хто плануватиме 

поїздку в останню мить

 

 

Юридична війна за «скіфське золото»: коли 

повернуться експонати? РЕПОРТ АЖ 

Конвенція ЮНЕСКО як аргумент української 

сторони проти «російських кримських музеїв»

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У столичному центрі зайнятості розповіли, 

які професії можуть зникнути до 2030 року 

За останні п’ять років на ринку праці м. Києва 

все частіше з’являються нові професії. 

Найбільше – у сферах охорони здоров’я, 
будівництві, енергетиці, освіті та переробній 

промисловості. Натомість деякі професії 

втрачають свою актуальність та зникають. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233955-na-kiivsini-povidomili-pro-pidozru-bandi-aka-vikrala-diamant-za-400-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233955-na-kiivsini-povidomili-pro-pidozru-bandi-aka-vikrala-diamant-za-400-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3233726-podoroz-na-travnevi-kudi-mozna-podatisa-na-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3233726-podoroz-na-travnevi-kudi-mozna-podatisa-na-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3233606-uridicna-vijna-za-skifske-zoloto-koli-povernutsa-eksponati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3233606-uridicna-vijna-za-skifske-zoloto-koli-povernutsa-eksponati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233795-u-stolicnomu-centri-zajnatosti-rozpovili-aki-profesii-mozut-zniknuti-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233795-u-stolicnomu-centri-zajnatosti-rozpovili-aki-profesii-mozut-zniknuti-do-2030-roku.html


 

MEGOGO випустив документальний 

аудіосеріал «Прип’ять» 

До 35-ї річниці пам’яті катастрофи на 
Чорнобильській АЕС медіасервіс MEGOGO 

випустив документальний аудіосеріал 

«Прип’ять». 

 

 

Pegasus у травні почне літати за напрямком 

Київ – Газіпаша 

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines з 27 

травня запустить рейси за напрямком Київ – 

Газіпаша (Туреччина). 

 

Прибуткові будинки і садиби: 17 об’єктам 

культурної спадщини у Києві нададуть 

статус пам’яток 

Департамент охорони культурної спадщини 
ініціює надання статусів пам’яток ще 17 

об’єктам. 

 

Як журавлики в Японії: у Славутичі 

створили квітку-символ відродження після 

аварії на ЧАЕС 

Місто Славутич Київської області запустило 

міжнародний челендж із виготовлення тисячі 
білих паперових троянд як символу 

відродження постраждалих від Чорнобильської 

катастрофи територій.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3233879-megogo-vipustiv-dokumentalnij-audioserial-pripat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3233879-megogo-vipustiv-dokumentalnij-audioserial-pripat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3233559-pegasus-u-travni-pocne-litati-za-napramkom-kiiv-gazipasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3233559-pegasus-u-travni-pocne-litati-za-napramkom-kiiv-gazipasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233580-pributkovi-budinki-i-sadibi-17-obektam-kulturnoi-spadsini-u-kievi-nadadut-status-pamatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233580-pributkovi-budinki-i-sadibi-17-obektam-kulturnoi-spadsini-u-kievi-nadadut-status-pamatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233580-pributkovi-budinki-i-sadibi-17-obektam-kulturnoi-spadsini-u-kievi-nadadut-status-pamatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233580-pributkovi-budinki-i-sadibi-17-obektam-kulturnoi-spadsini-u-kievi-nadadut-status-pamatok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233866-ak-zuravliki-v-aponii-u-slavutici-stvorili-kvitkusimvol-vidrodzenna-pisla-avarii-na-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233866-ak-zuravliki-v-aponii-u-slavutici-stvorili-kvitkusimvol-vidrodzenna-pisla-avarii-na-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233866-ak-zuravliki-v-aponii-u-slavutici-stvorili-kvitkusimvol-vidrodzenna-pisla-avarii-na-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233866-ak-zuravliki-v-aponii-u-slavutici-stvorili-kvitkusimvol-vidrodzenna-pisla-avarii-na-caes.html


 

Жири мають становити щонайменше 20% 

калорій у раціоні дитини - дієтолог 

Жири у добовому раціоні дитини мають 
становити 25-30% калорій, мінімальна норма - 

20%.

 

 

Українські дизайнерки презентували 

колекцію рівності ФОТ О, ВІДЕО 

Українські дизайнерки Bevza, Litkovskaya й 
KSENIASCHNAIDER презентували колекцію 

одягу на підтримку ЛГБТК+ спільноти.

 

 

На київському Подолі створять рекреаційну 

зону 

В історичному центрі столичного Подолу 

створять рекреаційну зону.

 

 

Україна встановила світовий рекорд з 

озеленення планети ЯКІСНЕ ЖИТТЯ 

За добу в 110 країнах висадили 5,5 млн дерев, з 

яких понад 4,1 млн - в Україні. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3233805-ziri-maut-stanoviti-sonajmense-20-kalorij-u-racioni-ditini-dietolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3233805-ziri-maut-stanoviti-sonajmense-20-kalorij-u-racioni-ditini-dietolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3233817-ukrainski-dizajneri-prezentuvali-kolekciu-rivnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3233817-ukrainski-dizajneri-prezentuvali-kolekciu-rivnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3233947-na-kiivskomu-podoli-stvorat-rekreacijnu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3233947-na-kiivskomu-podoli-stvorat-rekreacijnu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3233675-ukraina-vstanovila-svitovij-rekord-z-ozelenenna-planeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3233675-ukraina-vstanovila-svitovij-rekord-z-ozelenenna-planeti.html

