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ТОП
У Раді Європи ухвалили документ, що має
сприяти деокупації Криму – МЗС
Комітет міністрів Ради Європи ухвалив
рішення щодо ситуації з правами людини в
окупованому Росією Криму.

США разом із союзниками стримуватимуть
нарощування російських сил – Держдеп
Сполучені Штати поділяють серйозні
занепокоєння України, а також міжнародної
спільноти щодо активного нарощування сил
РФ у

Зеленський затвердив програму під егідою
Комісії Україна — НАТО на 2021 рік
Президент України Володимир Зеленський
підписав указ “Про Річну національну
програму під егідою Комісії Україна — НАТО
на 2021 рік”.

Медведчуку і Козаку оголосили підозри за
трьома епізодами - генпрокурор
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
підтвердила вручення підозр народним
депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу
Козаку. Підозри оголосили за трьома
епізодами.

Держзрада Медведчука і Козака: глава СБУ
розповів про три епізоди ІНФ ОГ Р АФ І К А
Служба безпеки України має аргументовані
докази протиправної діяльності та співпраці
Віктора Медведчука й Тараса Козака з
країною-агресором..

Новий правопис залишається: суд скасував
рішення ОАСК
Шостий апеляційний адміністративний суд
визнав протиправним та скасував рішення
Окружного адміністративного суду міста
Києва щодо відміни нового правопису.

Україна отримала на вакцинацію €90
мільйонів позики Світового банку
Україна отримала позику Світового банку в
рамках ініціативи справедливого розподілу
вакцин від коронавірусу у світі COVAX.

УКРАЇНА І СВІТ
У Держдепі заявили, що CША
докладатимуть усіх зусиль для деокупації
Криму
CША докладатимуть дипломатичних зусиль
для припинення окупації Росією українського
Криму, а також інших незаконних дій РФ на
території України.

США продовжать допомагати Україні у
реалізації мети щодо членства в НАТО Квін
США і надалі допомагатимуть Україні у
реалізації мети стати членом НАТО та
зміцненні безпеки.

США не дадуть Україні відбиватися
порожніми руками – Гербст
Адміністрація президента США Джо Байдена
повинна зупинити будівництво «Північного
потоку-2».

Шлях до НАТО: у Зеленського назвали
наступний крок після «розширених
можливостей»
Отримання ПДЧ є наступним кроком після
того, як минулого року Україна отримала
статус члена Програми розширених
можливостей НАТО.

Політичний фокус нині зосереджений на
Україні, тому РФ позиційно програла –
посол ФРН
Росія через концентрацію військ на кордоні з
Україною зосередила увагу багатьох країн на
нашій державі, а відтак у даній ситуації
позиційно програла.

Україна хоче приєднатися до ініціативи
Байдена Cyber Flag
Україна планує долучитися до ініціативи США
щодо впровадження колективного захисту
держав у кіберпросторі «Кіберпрапор» (Cyber
Flag).

Штати сприятимуть успіху «Кримської
платформи» – Держдеп
Сполучені Штати повною мірою підтримують
ініціативу України "Кримська платформа" й
докладатимуть зусиль разом із партнерами,
щоб вона мала

Україна може піти до суду, щоб повернути
супутник «Либідь» з Росії
Державне космічне агентство України працює
над поверненням супутника «Либідь», який з
2014 року перебуває в Красноярську (Російська
Федерація - ред.).

КОРОНАВІРУС
Київ та 16 регіонів перебувають у «жовтій»
зоні карантину – МОЗ Т АБЛ ИЦ Я
Станом на 11 травня Київ та 16 областей
віднесені до жовтої зони епіднебезпеки, у
помаранчевій зоні епідемічної небезпеки
перебувають вісім областей.

Основні поставки вакцини Pfizer в Україну
почнуться з липня - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я очікує до кінця
травня 1,4 млн доз вакцин від COVID-19 за
ініціативою COVAX; поставки вакцини
AstraZeneca, перші

Вакцинація в Україні: Зеленський хоче
отримати всебічну стратегію
Президент Володимир Зеленський прагне мати
всебічну стратегію щодо програми вакцинації.

Зеленський підтримує вакцинацію на
вихідних українців, які записалися через
«Дію»
Президент Володимир Зеленський підтримав
ініціативу вакцинувати проти коронавірусу у
вихідні дні осіб, які записалися на щеплення
через застосунок «Дія».

Чехія передає Україні партію захисних
масок і COVID-тестів
Чехія відправила в Україну гуманітарну
допомогу у вигляді захисних масок і тестів на
коронавірус.

Чи завадить сезонна та побутова алергія
вакцинації від коронавірусу – роз’яснення
МОЗ
Особи з сезонною чи побутовою алергією
можуть вакцинуватися проти COVID-19.

УКРАЇНА
Медведчуку доведеться пройти через суд —
Офіс Президента
Народним депутатам Віктору Медведчуку та
Тарасу Козаку (фракція ОПЗЖ), щодо яких
підписано підозри у державній зраді та замаху
на розграбування національних ресурсів у
Криму, доведеться пройти через слідство та
суд, як це і передбачено законом.

РФ не розв'яже повномасштабну війну, бо
вона може перерости у світову - Зеленський
Президент Володимир Зеленський
переконаний, що світ не готовий до нової
повномасштабної війни, й Росія не може піти
на повномасштабну та потужну ескалацію
проти України.

Кулеба назвав перешкоди на шляху до
надання Україні ПДЧ у НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро
Кулеба назвав перешкоди, які стоять на шляху
до надання Україні плану дій щодо членства у
НАТО.

Ударна група РФ на кордоні з Україною
налічує близько 100 тисяч військових –
Баканов
За даними Служби безпеки України, бойовий і
чисельний склад ударного угруповання військ
РФ на кордоні з Україною на сьогодні
становить близько 100 тисяч осіб.

Зеленський підписав закон про заочне
розслідування
Президент Володимир Зеленський підписав
закон, спрямований на вдосконалення
здійснення спеціального досудового
розслідування.

Суд скасував постанову ЦВК, що
забороняла вибори у 18 прифронтових
громадах
Шостий апеляційний адмінсуд ухвалив
рішення про скасування постанови
Центрвиборчкому про неможливість
проведення перших виборів депутатів

У прокуратурі запрацює електронне
кримінальне провадження – Венедіктова
В Офісі Генерального прокурора триває робота
над масштабним проєктом цифрової
прокуратури.

РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
В Україні на сьогодні 13 осіб можна віднести
до категорії олігархів.

ЕКОНОМІКА
Споживча інфляція у квітні виявилася
нижчою за прогноз – Нацбанк
Споживча інфляція у квітні виявилася нижчою
за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті
за квітень 2021 року, що передусім пов’язано зі
сповільненням зростання цін на сирі продукти
харчування.

Конфіскований у Курченка
нафтопереробний завод передали в
управління АРМА
Київський райсуд Одеси ухвалив рішення про
передачу майнового комплексу ПАТ
«Одеський нафтопереробний завод» і ТОВ
«Енергія і газ Україна» в управління Агентству
з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Постачати до Євросоюзу тваринницьку
продукцію можуть 362 українські компанії
Станом на кінець 2020 року 362 українських
виробника тваринної продукції пройшли
процедури перевірки та отримали право на
експорт продуктів тваринного походження до
ЄС.

Вартість землі може зростати у два-п'ять
разів після запуску ринку - Шмигаль
Після запуску ринку землі протягом перших 510 років вартість землі може зростати від 2 до
5 разів.

Турецькі безпілотники з українськими
двигунами: Гусєв відвідав завод BAYKAR
Makina
Україна й Туреччина посилюють співпрацю у
військовій сфері, йде робота над конкретними
проєктами, зокрема у сфері виробництва
БПЛА.

Науковці прогнозують зростання врожаю
ячменю цьогоріч на 18%
Врожай озимого ячменю у 2021 році зросте на
17,8% порівняно із 2020 роком і перевищить
3,9 млн тонн.

На реалізацію нової космічної програми
Україна витратить ₴15 мільярдів
Витрати на реалізацію нової космічної
програми на 2021 — 2025 роки становлять 15
мільярдів гривень із державного бюджету
України.

Кількість угод на «вторинці» нерухомості
Києва зросла на 10-12%
За січень-квітень 2021 року кількість угод на
вторинному ринку нерухомості Києва у
порівнянні з аналогічним періодом минулого
року зросла на 10-12%.

ПРАВА ЛЮДИНИ
За час пандемії понад 40 українців
ув'язнили за кордоном – список країн
За час пандемії коронавірусу понад 40
громадян України були ув'язнені за кордоном.

У РФ і окупованому Криму незаконно
утримують 114 українців - представник
омбудсмена
РФ станом на 1 травня переслідує з політичних
мотивів 133 громадянини України, у тому
числі 94 кримських татар.

Кількість арештів в окупованому Криму за
чотири роки зросла у більш як у 15 разів
Д ОСЛ І Д ЖЕ НН Я

Кримськотатарський ресурсний центр
констатував, що за останні 4 роки кількість
обшуків на півострові зросла в 4,7 раза,
арештів - в 15,2 раза, незаконного етапування з
Криму - в 11,6 раза.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд планує розглянути дві справи щодо
Тупицького 12 травня
Голосіївський районний суд Києва планує
розглянути справи проти колишнього голови
Конституційного суду Олександра Тупицького
12 травня.

«Золотий» Романчук на суді заявив, що під
час обшуку вкрали оргтехніку та випили
колекційне віскі
Центральний районний суд м.Миколаєва
завершив розгляд кримінального провадження
стосовно колишнього першого заступника
голови Миколаївської ОДА Миколи
Романчука. Його обвинувачували в отриманні
хабара у 90 тисяч доларів.

В окупованому Криму під час незаконного
обшуку вбили людину
На території тимчасово окупованого Криму 11
травня під час незаконного обшуку вбито
людину. Прокуратура АРК та м. Севастополя
з'ясовує обставини події.

СБУ викрила шахраїв, які продавали
підробку вакцини Pfizer
СБУ викрила міжнародне злочинне
угруповання, яке продавало нібито вакцину
проти коронавірусу компанії Pfizer.

ЕКСКЛЮЗИВ
Еволюція вуличних страв: що змінюється
для любителів перекусити на ходу
Шаурму можна купувати в формі салату, а
«маленька їжа» перебирається з вулиць в
онлайн

Кадровий бум в Нафтогазі: як це вплине на
реформу корпоративного управління в
держсекторі АН АЛ ІТ ИК А
Незалежні експерти номінаційного комітету з
призначень до наглядових рад вже заявили про
припинення роботи в Україні. Що далі?

СУСПІЛЬСТВО
В Україні планують відмовитися від «листів
щастя» для водіїв
У Міністерстві внутрішніх справ планують
найближчим часом змінити процедуру
оформлення порушень правил дорожнього
руху, і відмовитися від надсилання так званих
«листів щастя» водіям.

У Рівному відкрилась виставка світлин
нацгвардійця Марківа ФОТО
У Рівненському міському палаці культури
відкрилась фотовиставка світлин нацгвардійця
Віталія Марківа.

Корисні властивості спаржі ІН Ф ОГ Р АФ І К А
В Україні розпочався сезон спаржі, який
триватиме до середини червня. Спаржа або
аспарагус є дуже корисними для організму, її
вживають як просто в їжу, так і як приправу.

4G-зв'язок запрацював на всіх станціях
київського метро
Швидкісний мобільний інтернет 11 травня
включено на останній зупинці київської
підземки – станції «Теремки». Таким чином,
4G від мобільних

У ландшафтному парку «Тилігульський»
розцвіла червонокнижна ковила ФОТ О
На території регіонального ландшафтного
парку (РЛП) "Тилігульський", який
знаходиться на території Миколаївської та
Одеської областей, розцвіла червонокнижна
ковила.

На Прикарпатті досліджують європейську
норку - розставили фотопастки ВІДЕО
території Карпатського НПП розставили
фотопастки для дослідження червонокнижної
європейської норки. На жаль, 4 фотопастки
вкрали.

Пішов з життя керівник столичного театру
«Романс»
Пішов з життя керівник музично-драматичного
театру «Романс» народний артист України Ігор
Крикунов.
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