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ТОП 

 

Держсекретар США Блінкен сьогодні 

прибуде в Україну 

Державний секретар Сполучених Штатів 

Ентоні Блінкен в ході робочого візиту до 

України 5-6 травня зустрінеться з Президентом 

Володимиром Зеленським, зокрема, для 

обговорення російської агресії. 

 

 

Путін розглядає Україну як частину імперії 

– американський політолог 

Путін розглядає Україну як невід’ємну частину 
імперії, а українців і росіян одним народом, 

вважає американський політолог, експерт з 

питань Росії Фіона Гілл. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239997-derzsekretar-ssa-blinken-sogodni-pribude-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239997-derzsekretar-ssa-blinken-sogodni-pribude-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239952-putin-rozgladae-ukrainu-ak-castinu-imperii-amerikanskij-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239952-putin-rozgladae-ukrainu-ak-castinu-imperii-amerikanskij-politolog.html


 

Росія повинна припинити окупацію частини 

України – Держдеп 

Москва повинна покласти край конфлікту на 
сході України та незаконній окупації 

Кримського півострова й виконувати взяті на 

себе міжнародні зобов’язання. 

 

 

У BioNTech вважають свою вакцину 

ефективною проти усіх штамів коронавірусу 

Вакцина від коронавірусу Pfizer-BioNTech 

надійно захищає від усіх відомих штамів.

 

 

У світі зафіксували майже 155 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 5 травня зафіксували 

154 981 439 випадки зараження коронавірусом.

 

 

В Україні - 2 576 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу зареєстрували 2 576 

випадків зараження коронавірусом. 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239986-rosia-povinna-pripiniti-okupaciu-ukraini-j-vikonuvati-miznarodni-zobovazanna-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239986-rosia-povinna-pripiniti-okupaciu-ukraini-j-vikonuvati-miznarodni-zobovazanna-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3240010-u-biontech-vvazaut-svou-vakcinu-efektivnou-proti-usih-stamiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3240010-u-biontech-vvazaut-svou-vakcinu-efektivnou-proti-usih-stamiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3240004-u-sviti-zafiksuvali-majze-155-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3240004-u-sviti-zafiksuvali-majze-155-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3240014-v-ukraini-2-576-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3240014-v-ukraini-2-576-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


СВІТ 

 

Байден розповів, коли може зустрітися з 

Путіним 

Президент США Джо Байден підтвердив, що 
американська сторона працює над організацією 

можливої його зустрічі з президентом РФ в 

період європейського турне глави Білого дому, 

яке заплановане на першу половину червня. 

 

Парламент Словаччини висловив довіру 

новому уряду 

Парламент Словаччини висловив вотум довіру 

новому уряду на чолі з прем'єр-міністром 
Едуардом Гегерою, проголосувавши за 

програму діяльності Кабміну країни. 

 

 

Штати залишають за собою право вводити 

санкції проти Росії – Білий дім 

США готові конструктивно взаємодіяти з 
Росією, якщо вона припинить агресивні дії та 

риторику, однак залишають за собою право 

притягувати її до відповідальності в разі, якщо 

Москва не припинить зловмисної діяльності. 

 

Лукашенко позбавив звань понад 80 

колишніх силовиків 

Олександр Лукашенко підписав указ, яким 

понад 80 колишніх військовослужбовців і 
співробітників різних білоруських силових 

відомств позбавлені військових і спеціальних 

звань.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239970-bajden-rozpoviv-koli-moze-zustritisa-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239970-bajden-rozpoviv-koli-moze-zustritisa-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239974-parlament-slovaccini-visloviv-doviru-novomu-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239974-parlament-slovaccini-visloviv-doviru-novomu-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239960-stati-zalisaut-za-sobou-pravo-vvoditi-sankcii-proti-rosii-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239960-stati-zalisaut-za-sobou-pravo-vvoditi-sankcii-proti-rosii-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239978-lukasenko-pozbaviv-zvan-ponad-80-kolisnih-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239978-lukasenko-pozbaviv-zvan-ponad-80-kolisnih-silovikiv.html


 

RFI публікує свідчення про злочини 

російських найманців в Африці 

Французьке видання RFI опублікувало 
розслідування про діяльність російських 

найманців у Центральноафриканській 

Республіці – з десятками живих свідчень 

злочинів, скоєних ними.

 

 

Євросоюз не зміг розгорнути місію 

спостереження за виборами в Ефіопії 

Європейський Союз не зміг розгорнути місію 
для спостереження за парламентськими 

виборами в Ефіопії, оскільки влада країни 

відмовилася прийняти умови розгортання такої 

місії. 

 

США відправлять іншим країнам 10% 

вакцин власного виробництва – Байден 

Президент США Джо Байден заявив, що 

Сполучені Штати відправлять приблизно 10% 
від усіх вакцин власного виробництва іншим 

країнам для подолання наслідків пандемії.

 

 

Канада до літа може послабити карантин 

За умов високого рівня вакцинування 

населення від COVID-19 Канада зможе 
скасувати найбільш суворі заходи охорони 

здоров’я до літа.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239976-rfi-publikue-svidcenna-pro-zlocini-rosijskih-najmanciv-v-africi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239976-rfi-publikue-svidcenna-pro-zlocini-rosijskih-najmanciv-v-africi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239948-evrosouz-ne-zmig-rozgornuti-misiu-sposterezenna-za-viborami-v-efiopii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239948-evrosouz-ne-zmig-rozgornuti-misiu-sposterezenna-za-viborami-v-efiopii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239964-ssa-vidpravlat-insim-krainam-10-vakcin-vlasnogo-virobnictva-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239964-ssa-vidpravlat-insim-krainam-10-vakcin-vlasnogo-virobnictva-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239936-kanada-do-lita-moze-poslabiti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239936-kanada-do-lita-moze-poslabiti-karantin.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Держсекретар США і глава МЗС Франції 

обговорили дії Росії в Україні 

Державний секретар США Ентоні Блінкен та 
міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле 

Дріан обговорили українське питання на полях 

зустрічі керівників зовнішньополітичних 

відомств країн G7 у Лондоні.

 

 

Підписання Декларації про європейську 

перспективу наближає Україну до ЄС – 

Зеленський 

Україна здійснює трансформацію, яка реально 

наближає її до отримання членства в 

Євросоюзі. 

 

 

У центрі Берліна розповіли про воєнні 

злочини Росії на сході України 

Політики та громадськість на Заході повинні 

усвідомити, що на сході України не просто 

порушуються права людини російськими 

окупантами, там кояться воєнні злочини.

 

УКРАЇНА  

 

Міносвіти презентувало проект концепції 

Державної програми розвитку профосвіти 

Для повноцінного втілення реформи 

професійної освіти до 2027 року потрібно 

виконати 4 ключових завдання, які детально 
виписані в концепції Державної цільової 

соціальної програми розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти на 2022-2027 

роки, проєкт якої розміщено на сайті МОН.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3240006-derzsekretar-ssa-i-glava-mzs-francii-obgovorili-dii-rosii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3240006-derzsekretar-ssa-i-glava-mzs-francii-obgovorili-dii-rosii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239930-pidpisanna-deklaracii-pro-evropejsku-perspektivu-nablizae-ukrainu-do-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239930-pidpisanna-deklaracii-pro-evropejsku-perspektivu-nablizae-ukrainu-do-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239930-pidpisanna-deklaracii-pro-evropejsku-perspektivu-nablizae-ukrainu-do-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3239930-pidpisanna-deklaracii-pro-evropejsku-perspektivu-nablizae-ukrainu-do-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239968-u-centri-berlina-rozpovili-pro-voenni-zlocini-rosii-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239968-u-centri-berlina-rozpovili-pro-voenni-zlocini-rosii-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3239980-minosviti-prezentuvalo-proekt-koncepcii-derzavnoi-programi-rozvitku-profosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3239980-minosviti-prezentuvalo-proekt-koncepcii-derzavnoi-programi-rozvitku-profosviti.html


 

На Франківщині затримали чоловіка, який 

вчинив стрілянину на АЗС ФОТО 

Поліцейські Івано-Франківської області 
затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на 

автозаправці та поранив двох людей.

 

 

Прикордонники у січні-березні оформили 

в'їзд-виїзд для 4,3 мільйона громадян 

України 

За перші три місяці 2021 року співробітники 

Держприкордонслужби оформили перетин 

кордону в обох напрямках для майже 4,3 

мільйона громадян України.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,73 

Національний банк України на середу, 5 травня 
2021 року, зміцнив офіційний курс гривні на 2 

копійки - до 27,733 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби шість разів 

обстріляли позиції ООС, запускали 

безпілотник 

За минулу добу окупанти шість разів 

відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3239966-na-frankivsini-zatrimali-colovika-akij-vciniv-strilaninu-na-azs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3239966-na-frankivsini-zatrimali-colovika-akij-vciniv-strilaninu-na-azs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3239944-prikordonniki-u-sicniberezni-oformili-vizdviizd-dla-43-miljona-gromadan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3239944-prikordonniki-u-sicniberezni-oformili-vizdviizd-dla-43-miljona-gromadan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3239944-prikordonniki-u-sicniberezni-oformili-vizdviizd-dla-43-miljona-gromadan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3239944-prikordonniki-u-sicniberezni-oformili-vizdviizd-dla-43-miljona-gromadan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3240008-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2773.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3240008-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2773.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3240012-okupanti-minuloi-dobi-sist-raziv-obstrilali-pozicii-oos-zapuskali-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3240012-okupanti-minuloi-dobi-sist-raziv-obstrilali-pozicii-oos-zapuskali-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3240012-okupanti-minuloi-dobi-sist-raziv-obstrilali-pozicii-oos-zapuskali-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3240012-okupanti-minuloi-dobi-sist-raziv-obstrilali-pozicii-oos-zapuskali-bezpilotnik.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

5 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Міжнародний день акушерки, 

Міжнародний день боротьби за права інвалідів; 
дізнаймося також, про що кує зозуля і що 

віщує цього дня гроза

 

 

У Туреччині закликали ЗМІ не показувати 

відео із заповненими вулицями 

У Туреччині держрегулятор медіа через 
локдаун закликав телеканали не показувати 

відео, які зображають людні місця та заповнені 

вулиці, оскільки це створює враження 

масового порушення карантину. 

 

Фейсбук вирішить, чи повертати сторінку в 

соцмережі Трампу 

Наглядова рада Фейсбуку має вирішити, чи 

може експрезидент США Дональд Трамп 

повернутися до ФБ та Інстаграму. 

 

Пандемія COVID-19 спричинила 

велосипедний бум в Австрії 

У 2020 році, у перший рік пандемії 

коронавірусу, в Австрії продали майже пів 

мільйона велосипедів, а попит на них був 

вищим за пропозицію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3239073-5-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3239073-5-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239957-u-tureccini-zaklikali-zmi-ne-pokazuvati-video-iz-zapovnenimi-vulicami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239957-u-tureccini-zaklikali-zmi-ne-pokazuvati-video-iz-zapovnenimi-vulicami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3240001-fejsbuk-virisit-ci-povertati-storinku-v-socmerezi-trampu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3240001-fejsbuk-virisit-ci-povertati-storinku-v-socmerezi-trampu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239940-pandemia-covid19-spricinila-velosipednij-bum-v-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3239940-pandemia-covid19-spricinila-velosipednij-bum-v-avstrii.html


 

Українець Шотурма став найкращим 

бомбардиром футзальної Ліги чемпіонів 

«Продексім» - найбільш результативна 

команда

 

 

5 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 440 років тому, у 1581 році, вийшов 

друком перший східнослов’янський календар і 
водночас останнє видання Івана Федорова – 

«Хронологія».
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3239932-ukrainec-soturma-stav-krasim-bombardirom-futzalnoi-ligi-cempioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3239932-ukrainec-soturma-stav-krasim-bombardirom-futzalnoi-ligi-cempioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3238248-5-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3238248-5-travna-pamatni-dati.html

