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ТОП 

 

Білий дім вніс корективи до стенограми 

щодо підтримки членства України в НАТО 
ДОКУМЕНТ  

Пресслужба Білого дому внесла корективи у 

відповідь заступниці речника адміністрації 

Карін Жан-П’єр на пряме запитання, чи 

підтримують США приєднання України до 

НАТО.

 

 

Україна надасть Індії гумдопомогу через 

ситуацію з COVID-19 – Зеленський 

Президент Володимир Зеленський виступає за 

надання Індії гуманітарної допомоги через 

складну епідемічну ситуацію з COVID-19.
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Україна вийшла з третьої хвилі пандемії – 

Степанов 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 
заявляє, що Україна вийшла з третьої хвилі 

пандемії коронавірусної хвороби.

  

 

Що змінив закон про декретну відпустку 

для батька 

Президент підписав Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення рівних можливостей матері та 

батька у догляді за дитиною»

  

 

День пам’яті та День перемоги: як 

ставляться українці до вшанування цих дат 
ОПИТУВАННЯ  

Менше половини (41%) опитаних громадян 

вважає, що Україна має відзначати і День 

пам'яті та примирення 8 травня, і День 

перемоги над нацизмом 9 травня.

 

 

У поминальні дні до кладовищ пустять 

транспорт – перелік маршрутів 

Затверджено перелік маршрутів наземного 

транспорту загального користування для 

перевезення пасажирів до міських кладовищ у 

поминальні дні. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Блінкен назвав два важливі питання 

стосовно агресії Росії проти України 

Сполучені Штати Америки у міжнародній 
політиці не оперують поняттями «червоних 

ліній», але водночас не приймають підходу, 

згідно з яким країни мають якісь сфери впливу 

або можуть силою змінити кордон свого 

сусіда. 

 

Кулеба вважає поведінку Росії «пандемією у 

політиці» 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

вважає, що наразі солідарність ЄС проходить 
перевірку двома серйозними викликами – 

COVID-19 і поведінкою Росії на міжнародній 

арені, яку можна охарактеризувати як 

політичну пандемію.

 

Шмигаль обговорив з прем’єром Грузії 

впровадження стандартів НАТО та 

протидію коронавірусу 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та 

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі під 
час телефонної розмови обговорили питання 

співпраці, протидію COVID-19 та зміцнення 

обороноздатності в країнах.

 

 

Зеленський розповів главам МЗС країн 

Бенілюксу про безпекову ситуацію на сході 

України 

Президент Володимир Зеленський обговори з 

очільниками зовнішньополітичних відомств 
Бельгії, Нідерландів та Люксембургу ситуацію 

на сході України та підтвердив запрошення 

керівництву трьох країн взяти участь у 

Кримській платформі.
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У Берліні вшанували пам’ять українських 

жертв нацизму 

Сьомий рік поспіль Посольство України у 
Федеративній Республіці Німеччина 

організувало церемонію зі вшанування пам’яті 

українських жертв Другої світової війни у 

центрі Берліна, біля монумента радянським 

воїнам у Тіргартені. 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні з «червоної» зони виходить 

остання область 

Сумська область із 8 травня вийде з червоного 

рівня епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19. 

 

У МОЗ назвали регіони, які найдовше 

перебували у «червоній» зоні 

У період хвилеподібного зростання 

захворюваності на коронавірусну інфекцію в 

лютому-квітні середній термін перебування 

регіону в червоному рівні становив 37 днів. 

 

В Україні розраховують закінчити розробку 

COVID-вакцини до кінця року 

Інситут біології клітини Національної академії 
наук України розраховує закінчити розробку 

вакцини проти коронавірусу до кінця цього 

року. 
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МОЗ назвало терміни початку вакцинації 

другою дозою CoviShield і CoronaVac 

Щеплення другою дозою CoviShield 
розпочнеться 19 травня, вакциною CoronaVac - 

11 травня, вакциною Comirnaty - 9 травня.  

 

 

Депутати пропонують виділити ₴800 

мільйонів на кисневе обладнання для 

«ковідних» лікарень 

Народні депутати від різних фракцій та 
депутатських груп Верховної Ради 

зареєстрували у парламенті законопроєкт № 

5460 “Про внесення змін до 

 

Україна хоче отримати цьогоріч 15 

мільйонів доз вакцини NovaVax – МОЗ 

домовляється з Індією 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

обговорив з керівником Інституту сироватки 
крові Індії Сайрусом Пунавалою можливість 

збільшення цього року кількості 

законтрактованої вакцини проти коронавірусу 

NovaVax з 10 млн доз до 15 мл. 

 

Апарат Ради не подавав заявку на 

вакцинацію колективу 

Апарат Верховної Ради не подавав заявку на 

вакцинацію колективу від COVID-19.

 

УКРАЇНА 
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У Раді роз’яснили, як має збиратися 

ініціативна група референдуму, 

запропонованого Тимошенко 

Збори ініціативної групи щодо проведення 

всеукраїнського референдуму не можна 

проводити дистанційно. 

 

У Авакова прокоментували інцидент з 

учасником АТО: Людина має право на 

самозахист 

Кожний громадянин має право на самозахист, і 
якщо до його будинку хтось вривається та 

намагається його вбити, то така людина має 

право захищатися.

 

 

Денісова закликала погасити зарплатні 

борги гірникам на Луганщині 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова звернулася до Міністерства 

енергетики України та Державної служби 
України з питань праці з проханням вжити 

дієвих заходів щодо погашення заборгованості 

по зарплатах гірникам у Луганській області. 

 

48% українців вважають, що до Другої 

світової призвела змова Сталіна і Гітлера 

Майже половина опитаних українців 
погоджуються, що Друга світова війна була 

розв’язана внаслідок змови Гітлера та Сталіна 

про поділ сфер впливу у Європі та укладення 

пакту «Молотова-Ріббентропа». 
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Більшість українців підтримують заборону 

георгіївської стрічки ОПИТУВАННЯ  

Більшість опитаних українців підтримують 
рішення про заборону публічного 

використання та носіння георгіївської стрічки.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Приватні облгази заборгували Оператору 

ГТС ₴9,8 мільярда 

Загальна заборгованість облгазів перед ТОВ 
"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та 

нарахування до сплати становлять 9,8 млрд 

грн. За минулий тиждень погашено менше 1% 

цієї суми. 

 

Міжнародні резерви України зросли до $28 

мільярдів - Нацбанк 

Міжнародні резерви України за квітень 2021 

року збільшилися на 3,6% - до 28,00 млрд дол. 

США (в еквіваленті).

 

 

Київоблгаз оштрафували на ₴850 тисяч за 

порушення ліцензійних умов 

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), 5 травня 

ухвалила рішення про накладення штрафних 

санкцій на АТ «Київоблгаз». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3241626-bilsist-ukrainciv-pidtrimuut-zaboronu-georgiivskoi-stricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3241626-bilsist-ukrainciv-pidtrimuut-zaboronu-georgiivskoi-stricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3241427-privatni-oblgazi-zaborguvali-operatoru-gts-98-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3241427-privatni-oblgazi-zaborguvali-operatoru-gts-98-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3241725-miznarodni-rezervi-ukraini-zrosli-do-28-milardiv-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3241725-miznarodni-rezervi-ukraini-zrosli-do-28-milardiv-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3241821-kiivoblgaz-ostrafuvali-na-850-tisac-za-porusenna-licenzijnih-umov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3241821-kiivoblgaz-ostrafuvali-na-850-tisac-za-porusenna-licenzijnih-umov.html


 

Укрзалізниця та швейцарська Stadler 

співпрацюватимуть у проєкті City Express 

АТ "Укрзалізниця" та Stadler CIS AG 
домовилися разом розвивати пасажирські 

залізничні перевезення в Україні в рамках 

проєкту City Express та працювати над 

залученням фінансування і підписали 

відповідний меморандум. 

 

Споживчі ціни у квітні зросли на 0,7% – 

Держстат 

У квітні 2021 року споживчі ціни в Україні 

збільшилися на 0,7% порівняно з попереднім 

місяцем. 

 

 

В Україні попит на вживані легкові авто у 

квітні зріс на 11% 

У квітні 2021 року українці зареєстрували 38,8 

тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених 
з-за кордону, що на 11% більше, ніж у березні 

2021 року.

 

 

На Івано-Франківщині успішний зимовий 

сезон приніс майже 4 мільйони гривень 

турзбору 

На Івано-Франківщині у січні-квітні 2021 року 

отримали 3,8 млн грн туристичного збору, що 

становить майже 70% річного показника за 
2020-й. Причина – успішний зимовий сезон у 

Поляницькій ТГ.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Український політв’язень Чирній уже на 

волі – Денісова 

Український політв’язень, засуджений раніше 
в Росії за звинуваченням у підготовці терактів 

в анексованому Росією Криму, викладач історії 

Олексій Чирній уже на волі.

 

 

Справа Джемілєва: адвокат припускає, що 

«суд» у Криму винесе вирок влітку 

Адвокат Микола Полозов припустив, що 
рішення кримського «суду» з обвинувальним 

вироком стосовно лідера кримськотатарського 

народу Мустафи Джемілєва буде ухвалено 

влітку 2021 року.

 

 

Україна виплатила 800 тисяч гривень 

родинам політв'язнів Кремля 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій виплатило 800 тисяч 

гривень родинам політв’язнів, які утримуються 

Російською Федерацією.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ВАКС відклав підготовче засідання у 

«бурштиновій справі», де фігурують 

колишні депутати 

Вищий антикорупційний суд відклав на 11 

червня підготовче засідання у так званій 
«бурштиновій справі», у якій фігурують 

народні депутати 8-го скликання.
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Потрійна ДТП під Києвом: водію загрожує 

до 15 років за «катання» поліцейського на 

капоті ВІДЕО  

На Київщині водій, який порушив правила 

дорожнього руху, намагався вбити 

поліцейського та спричинив три ДТП - йому 

загрожує до 15 років позбавлення волі.

 

 

Причетний до пограбування патруль 

затримали і звільнять із поліції Києва ФОТ О, 

ВІДЕО 

Внутрішня безпека Національної поліції після 

того, як один зі співробітників наряду поліції 

охорони відібрав сумку у 36-річного чоловіка у 

Києві, затримала усіх співробітників цього 
патруля, готується звільнення поліцейських зі 

служби.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Блінкен в Україні: Візит геополітичного 

масштабу  АНАЛІТИКА  

Делегація США сформувала детальне уявлення 

про стан справ в Україні для підготовки саміту 

Байден–Путін

 

Ганна Різатдінова: «Після закінчення 

спортивної кар'єри «виживає» той, хто щось 

у собі несе» 

Призерка Ріо-2016 зрозуміла, що після 

Олімпіади життя тільки починається.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3241700-potrijna-dtp-pid-kievom-vodiu-zagrozue-do-15-rokiv-za-katanna-policejskogo-na-kapoti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3241700-potrijna-dtp-pid-kievom-vodiu-zagrozue-do-15-rokiv-za-katanna-policejskogo-na-kapoti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3241700-potrijna-dtp-pid-kievom-vodiu-zagrozue-do-15-rokiv-za-katanna-policejskogo-na-kapoti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3241700-potrijna-dtp-pid-kievom-vodiu-zagrozue-do-15-rokiv-za-katanna-policejskogo-na-kapoti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3241804-pricetnij-do-pograbuvanna-patrul-zatrimali-i-zvilnat-iz-policii-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3241804-pricetnij-do-pograbuvanna-patrul-zatrimali-i-zvilnat-iz-policii-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3241804-pricetnij-do-pograbuvanna-patrul-zatrimali-i-zvilnat-iz-policii-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3241804-pricetnij-do-pograbuvanna-patrul-zatrimali-i-zvilnat-iz-policii-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3241439-blinken-v-ukraini-vizit-geopoliticnogo-masstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3241439-blinken-v-ukraini-vizit-geopoliticnogo-masstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3241687-ganna-rizatdinova-pisla-zakincenna-sportivnoi-kareri-vizivae-toj-hto-sos-u-sobi-nese.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3241687-ganna-rizatdinova-pisla-zakincenna-sportivnoi-kareri-vizivae-toj-hto-sos-u-sobi-nese.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3241687-ganna-rizatdinova-pisla-zakincenna-sportivnoi-kareri-vizivae-toj-hto-sos-u-sobi-nese.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3241687-ganna-rizatdinova-pisla-zakincenna-sportivnoi-kareri-vizivae-toj-hto-sos-u-sobi-nese.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Wizz Air цього літа запустить чотири 

маршрути зі Львова в Європу 

Угорський лоукостер Wizz Air у червні 2021 
року запустить чотири маршрути зі Львова в 

міста Європи. 

 

Альтанки, зони для дітей і пляж: на 

Дніпровській набережній створять парк 

На Дніпровській набережній, у районі затоки 

Берковщина у Дарницькому районі Києва, 
планується облаштувати парк активного 

сімейного відпочинку. 

 

Зловживання антибіотиками серйозно 

шкодить зубам ДОСЛІД ЖЕННЯ  

Вживання антибіотиків без потреби завдає 

серйозної шкоди не тільки загальному стану 

здоров'я, але і зубам.

 

 

На Співочому полі розквітли понад 700 

тисяч тюльпанів 

На Співочому полі відкрилася виставка 
тюльпанів, у ландшафтному парку 

представлено понад 700 тисяч тюльпанів 30 

сортів.
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Коли послугою стоматолога можна 

скористатися безоплатно – роз’яснення 

НСЗУ 

У Програмі медичних гарантій на 2021 рік 

передбачена безоплатна стоматологічна 

допомога для дорослих у невідкладних 

випадках.  

 

Держсекретар США у Києві, Бамблбі у 

Вінниці й тюльпанові моря ФОТ О ТИЖНЯ  

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

камер фотокореспондентів Укрінформу. 

 

На Миколаївщині відбудеться фестиваль 

екстриму 

У курортному Коблево на Миколаївщині 8-9 

травня пройде екстримфестиваль IRONmaracas 

Extreme Fest. 

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3241851-koli-poslugou-stomatologa-mozna-skoristatisa-bezoplatno-rozasnenna-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3241851-koli-poslugou-stomatologa-mozna-skoristatisa-bezoplatno-rozasnenna-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3241851-koli-poslugou-stomatologa-mozna-skoristatisa-bezoplatno-rozasnenna-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3241851-koli-poslugou-stomatologa-mozna-skoristatisa-bezoplatno-rozasnenna-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3241678-derzsekretar-ssa-u-kievi-bamblbi-u-vinnici-j-tulpanovi-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3241678-derzsekretar-ssa-u-kievi-bamblbi-u-vinnici-j-tulpanovi-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3241799-na-mikolaivsini-vidbudetsa-festival-ekstrimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3241799-na-mikolaivsini-vidbudetsa-festival-ekstrimu.html

