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ТОП 

 

Медведчук прийшов в Офіс генпрокурора 

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор 
Медведчук прийшов до Офісу генерального 

прокурора ознайомитися із оголошеною йому 

напередодні підозрою у державній зраді.

 

 

«Корупційний жирок» і «пазурі»: Данілов 

розширив тезу про 13 олігархів 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України Олексій Данілов назвав основною 
ознакою осіб, віднесених до категорії 

олігархів, вплив на владу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244060-medvedcuk-prijsov-v-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244060-medvedcuk-prijsov-v-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243998-korupcijnij-zirok-i-pazuri-danilov-rozsiriv-tezu-pro-13-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243998-korupcijnij-zirok-i-pazuri-danilov-rozsiriv-tezu-pro-13-oligarhiv.html


 

Уряд утворив Бюро економічної безпеки 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про 

утворення Бюро економічної безпеки України, 
на яке покладаються завдання із протидії 

правопорушенням, що посягають на 

функціонування економіки держави.

 

У Непалі через локдаун застрягли 107 

українців, МЗС із ними на зв'язку 

На території Непалу у зв‘язку із 

призупиненням урядом країни до 31 травня 

міжнародного авіасполучення вимушено 
залишилися 107 громадян України, 

здебільшого альпіністи та туристи. 

 

Українці, які записалися через «Дію», 

отримають запрошення на вакцинацію - 

Шмигаль 

Українці, які записалися на щеплення проти 

коронавірусу через "Дію", можуть почати 

отримувати запрошення на вакцинацію вже 

найближчим часом.

 

 

Близько 70% сміття в Чорному морі 

становить пластик - експерт 

Чорне море на 68% засмічено пластиком, який 

становить основну екологічну загрозу морській 

фауні.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3243986-urad-utvoriv-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3243986-urad-utvoriv-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3244054-u-nepali-cerez-lokdaun-zastragli-107-ukrainciv-mzs-iz-nimi-na-zvazku-recnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3244054-u-nepali-cerez-lokdaun-zastragli-107-ukrainciv-mzs-iz-nimi-na-zvazku-recnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243959-ukrainci-aki-zapisalisa-cerez-diu-otrimaut-zaprosenna-na-vakcinaciu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243959-ukrainci-aki-zapisalisa-cerez-diu-otrimaut-zaprosenna-na-vakcinaciu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243959-ukrainci-aki-zapisalisa-cerez-diu-otrimaut-zaprosenna-na-vakcinaciu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243959-ukrainci-aki-zapisalisa-cerez-diu-otrimaut-zaprosenna-na-vakcinaciu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244166-blizko-70-smitta-v-cornomu-mori-stanovit-plastik-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244166-blizko-70-smitta-v-cornomu-mori-stanovit-plastik-ekspert.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

В уряді США запевняють, що Україна 

залишається їх пріоритетом 

Для чинної адміністрації США Україна 
залишається ключовим напрямком зовнішньої 

політики. 

 

МЗС протестує через вояж «єдиноросів» на 

тимчасово окуповані території України 

Міністерство закордонних справ України 

висловлює протест у зв’язку із візитом 
керівництва та депутатів партії «Єдина Росія» 

до тимчасово окупованих Російською 

Федерацією районів Донецької та Луганської 

областей. 

 

Палають міста і гинуть люди: Зеленський 

закликає зупинити ескалацію в Ізраїлі 

Президент Володимир Зеленський вважає за 
необхідне негайно зупинити ескалацію 

ситуації в Ізраїлі. 

 

 

Посли G7 закликають уряд дійти згоди з 

наглядовою радою Нафтогазу 

Посли країн «Великої сімки» закликають 

Кабінет Міністрів швидко досягнути 
узгодженого рішення з чинною наглядовою 

радою НАК «Нафтогаз України» задля 

незалежного виконання її обов’язків. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244250-v-uradi-ssa-zapevnaut-so-ukraina-zalisaetsa-ih-prioritetom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244250-v-uradi-ssa-zapevnaut-so-ukraina-zalisaetsa-ih-prioritetom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243830-mzs-protestue-cerez-voaz-edinorosiv-na-timcasovo-okupovani-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243830-mzs-protestue-cerez-voaz-edinorosiv-na-timcasovo-okupovani-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244094-palaut-mista-i-ginut-ludi-zelenskij-zaklikae-zupiniti-eskalaciu-v-izraili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244094-palaut-mista-i-ginut-ludi-zelenskij-zaklikae-zupiniti-eskalaciu-v-izraili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3244081-posli-g7-zaklikaut-urad-dijti-zgodi-z-nagladovou-radou-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3244081-posli-g7-zaklikaut-urad-dijti-zgodi-z-nagladovou-radou-naftogazu.html


 

Президент України запросив румунського 

колегу взяти участь в саміті Кримської 

платформи 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 

Румунії Клаусом Йоганнісом. 

 

Кулеба запропонував Словаччині провести 

засідання спільної міжурядової комісії 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

запропонував Словаччині найближчим часом 
провести чергове п’яте засідання Українсько-

словацької змішаної комісії з економічного, 

промислового та науково-технічного 

співробітництва. 

 

Міністр економіки та фінансів Франції 13 

травня приїде до Києва 

Міністр економіки, фінансів та відновлення 

Брюно Ле Меру четвер, 13 травня, 

перебуватиме з візитом у Києві. 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні розробляють три вакцини проти 

коронавірусу – Ляшко 

В Україні ведуть розробку трьох вакцин від 

COVID-19

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244245-prezident-ukraini-zaprosiv-rumunskogo-kolegu-vzati-ucast-v-samiti-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244245-prezident-ukraini-zaprosiv-rumunskogo-kolegu-vzati-ucast-v-samiti-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244245-prezident-ukraini-zaprosiv-rumunskogo-kolegu-vzati-ucast-v-samiti-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244245-prezident-ukraini-zaprosiv-rumunskogo-kolegu-vzati-ucast-v-samiti-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244218-kuleba-zaproponuvav-slovaccini-provesti-zasidanna-spilnoi-mizuradovoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244218-kuleba-zaproponuvav-slovaccini-provesti-zasidanna-spilnoi-mizuradovoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244204-ministr-ekonomiki-ta-finansiv-fracii-13-travna-priide-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244204-ministr-ekonomiki-ta-finansiv-fracii-13-travna-priide-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244154-v-ukraini-rozroblaut-tri-vakcini-proti-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244154-v-ukraini-rozroblaut-tri-vakcini-proti-koronavirusu-lasko.html


 

Польща поставить Україні вакцину 

AstraZeneca попри відмову ЄС купувати її 

надалі ЕКСКЛЮЗИВ  

Польща не відмовляється від свого 

зобов’язання поставити в Україну 1,2 млн доз 

вакцини AstraZeneca, попри те, що ЄС поки що 

вирішив не продовжувати контракт на 

постачання вакцини цього виробника. 

 

Литва хоче допомогти Україні з COVID-

вакцинацією 

Голова Сейму Литовської Республіки Вікторія 

Чміліте-Нільсен заявила про намір Литви 

допомогти з вакцинацією в Україні.

 

Антитіла після COVID-19 зберігаються вісім 

місяців ДОСЛІД ЖЕННЯ  

Антитіла після того, як людина перехворіла на 

коронавірусну хворобу, зберігаються в крові 

щонайменше вісім місяців з моменту 

зараження.

 

УКРАЇНА 

 

Медведчук заявив, що не планує залишати 

країну 

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор 

Медведчук заявив, що не планує залишати 

Україну. Як повідомляє кореспондент 
Укрінформу, про це він сказав журналістам під 

Офісом генпрокурора. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244233-polsa-postavit-ukraini-vakcinu-astrazeneca-popri-vidmovu-es-kupuvati-ii-nadali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244233-polsa-postavit-ukraini-vakcinu-astrazeneca-popri-vidmovu-es-kupuvati-ii-nadali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244233-polsa-postavit-ukraini-vakcinu-astrazeneca-popri-vidmovu-es-kupuvati-ii-nadali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244233-polsa-postavit-ukraini-vakcinu-astrazeneca-popri-vidmovu-es-kupuvati-ii-nadali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243951-litva-hoce-dopomogti-ukraini-z-covidvakcinacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243951-litva-hoce-dopomogti-ukraini-z-covidvakcinacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243927-antitila-pisla-covid19-zberigautsa-visim-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243927-antitila-pisla-covid19-zberigautsa-visim-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244220-medvecuk-zaaviv-so-ne-planue-zalisati-krainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3244220-medvecuk-zaaviv-so-ne-planue-zalisati-krainu.html


 

У РНБО розповіли про новації 

законопроєкту про тероборону 

Законопроєкт щодо організації та ведення 
територіальної оборони, розроблений 

міжвідомчою робочою групою, був 

підготовлений з урахуванням досвіду, набутого 

Україною за сім років гібридної російської 

агресії, та досвіду країн-членів НАТО.  

 

 

Зеленський розуміє, що компромісу з РФ не 

буде — експерт 

Якщо на початку роботи на посаді Президента 

України Володимир Зеленський розраховував 
на компроміс у діалозі з Москвою, то зараз 

переконався, що Росію не влаштовує такий 

сценарій. 

 

Хомчак назвав п’ять стратегічних цілей 

оборони України 

Для досягнення перспективної моделі сил 

оборони та набуття ними визначених 

оборонних спроможностей проєктом 
Стратегічного оборонного бюлетеня України 

передбачено п’ять стратегічних цілей.

 

 

Росія прискорює «паспортизацію» жителів 

ОРДЛО — Денісова 

Паспорти РФ на окупованих територіях 
Донецької та Луганської областей наразі 

отримали майже 600 тисячі українських 

громадян. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244127-u-rnbo-rozpovili-pro-novacii-zakonoproektu-pro-teroboronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244127-u-rnbo-rozpovili-pro-novacii-zakonoproektu-pro-teroboronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243907-zelenskij-rozumie-so-kompromisu-z-rf-ne-bude-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243907-zelenskij-rozumie-so-kompromisu-z-rf-ne-bude-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3243915-homcak-nazvav-pat-strategicnih-cilej-oboroni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3243915-homcak-nazvav-pat-strategicnih-cilej-oboroni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3244035-rosia-priskorue-pasportizacieu-ziteliv-ordlo-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3244035-rosia-priskorue-pasportizacieu-ziteliv-ordlo-denisova.html


 

У Раді не виключають скасування штрафів 

за виїзд із ОРДЛО через Росію 

У Верховній Раді розглядають можливість 
скасування штрафів для жителів окупованих 

районів Донецької і Луганської областей, які 

через закриття КПВВ окупантами змушені 

в'їжджати на підконтрольні Києву території 

через кордон 

 

Уряд схвалив зміни до законодавства щодо 

боротьби з дискримінацією 

Кабінет Міністрів погодив проєкт закону щодо 

внесення змін до Кодексу про адміністративні 
правопорушення та Кримінального кодексу 

щодо боротьби з проявами дискримінації. 

 

Разумков підписав закон про дозвіл 

громадам реєструвати народження, шлюби 

та смерті 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон щодо забезпечення права 
громадян на доступ до державної реєстрації 

актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням 

територіальних громад (№4382).

 

 

До Ради зараз пройшли б чотири партії  
ОПИТУВАННЯ 

Якби парламентські вибори проводили 

наступної неділі, то подолали би 

п’ятивідсотковий бар’єр і пройшли до 
Верховної Ради чотири партії: «Слуга народу», 

«Європейська солідарність», «ОПЗЖ» та 

«Батьківщина».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244254-u-radi-ne-viklucaut-skasuvanna-strafiv-za-viizd-iz-ordlo-cerez-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244254-u-radi-ne-viklucaut-skasuvanna-strafiv-za-viizd-iz-ordlo-cerez-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244147-urad-shvaliv-zmini-do-zakonodavstva-sodo-borotbi-z-diskriminacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244147-urad-shvaliv-zmini-do-zakonodavstva-sodo-borotbi-z-diskriminacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243779-razumkov-pidpisav-zakon-pro-dozvil-gromadam-reestruvati-narodzenna-slubi-ta-smerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243779-razumkov-pidpisav-zakon-pro-dozvil-gromadam-reestruvati-narodzenna-slubi-ta-smerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243779-razumkov-pidpisav-zakon-pro-dozvil-gromadam-reestruvati-narodzenna-slubi-ta-smerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243779-razumkov-pidpisav-zakon-pro-dozvil-gromadam-reestruvati-narodzenna-slubi-ta-smerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243851-do-radi-zaraz-projsli-b-cotiri-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243851-do-radi-zaraz-projsli-b-cotiri-partii.html


 

Депутат Гончаренко розповів, як його 

обікрали у поїзді 

Народного депутата України Олексія 
Гончаренка пограбували у вагоні поїзда Одеса 

-Ковель, зокрема, вкрали банківські картки і 20 

тис. грн готівкою. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Не дозволити великому бізнесу «обходити» 

податки: Шмигаль розповів про новий 

законопроєкт 

Кабінет Міністрів у середу схвалить 

законопроєкт, який закриє прогалини у 

законодавстві, що дозволяли великому бізнесу 

не платити податки в Україні.

 

Виробництво на підприємствах 

Укроборонпрому зросло на 21% – Гусєв 

За січень-квітень 2021 року виробництво на 

підприємствах державного концерну 
«Укроборонпром» зросло на 21% порівняно з 

аналогічним періодом 2020 року.

 

 

ФДМУ просить суд визнати держвласністю 

частину «труби Медведчука» 

Фонд державного майна України просить суд 
визнати державною власністю частину 

нафтопродуктопроводу «Самара - Західний 

напрямок».

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244156-deputat-goncarenko-rozpoviv-ak-jogo-obikrali-u-poizdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244156-deputat-goncarenko-rozpoviv-ak-jogo-obikrali-u-poizdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3243990-ne-dozvoliti-velikomu-biznesu-obhoditi-podatki-smigal-rozpoviv-pro-novij-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3243990-ne-dozvoliti-velikomu-biznesu-obhoditi-podatki-smigal-rozpoviv-pro-novij-zakonoproekt.html
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За 10 років Україна зменшить парникові 

викиди на 6,5% - Абрамовський 

Метою України є зменшення у 2030 році 
викидів парникових газів до 35% від рівня 

1990 року, тобто на 6,5%.

 

Як і де в Україні працюватиме штучний 

інтелект - уряд затвердив план 

Кабінет Міністрів України затвердив план 

заходів з реалізації Концепції розвитку 
штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 

роки.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Дружину вбитого в Криму під час обшуку 

Рахімова відпустили після другої години 

ночі – адвокат ВІДЕО 

Затриману напередодні в тимчасово 
окупованому Криму в селі Завітне Совєтського 

району дружину убитого громадянина 

Узбекистану Сахібу Бурханову після слідчих 
дій у Сімферополі відпустили тільки після 2 

години ночі 12 травня.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Топменеджеру банку «Аркада» повідомили 

про підозру у розтраті 22 мільйонів 

Колишньому першому заступнику голови 

правління банку «Аркада» повідомлено про 

підозру у розтраті 22 млн грн.
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Розстріл Майдану: суд відклав розгляд 

дозволу на заочне слідство щодо Януковича 

Печерський райсуд міста Києва переніс 
розгляд клопотання про надання дозволу на 

здійснення заочного слідства у справі щодо 

організації розстрілів активістів Євромайдану 

щодо експрезидента Віктора Януковича на 31 

травня. 

 

У Київавтодорі - обшуки у справі про 

несплату податків 

Київська міська прокуратура спільно з 

Головним управлінням Державної фіскальної 
служби у місті Києві проводить обшуки у 

корпорації «Київавтодор». 

 

 

Розтрата на 8 мільярдів: НАБУ оголосило в 

розшук ексглаву департаменту 

ПриватБанку 

Національне антикорупційне бюро України 

оголосило в розшук екскерівницю 
департаменту міжбанківських операцій 

ПриватБанку Олену Бичихіну, підозрювану у 

справі про розтрату 8,2 млрд грн. 

 

Схема з нелегалами до ЄС: вербувальникам 

українських моряків оголосили ще дві 

підозри 

Ще двом учасникам угрупування, що 

займалося вербуванням моряків для 

перевезення нелегальних мігрантів, 

повідомили про підозру.
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Розстріли на Інститутській: суд вивчив 

радіопереговори беркутівців, у справу 

додали докази 

Святошинський районний суд Києва переніс на 

19 травня розгляд справи щодо розстрілів 

учасників акцій протестів на вулиці 

Інститутській у Києві 20 лютого 

 

 

Поліція шукає у департаменті КМДА докази 

розкрадань на медзакупівлях 

Правоохоронці проводять обшуки у 
департаменті соціальної політики КМДА в 

рамках розслідування розкрадання 13,5 

мільйона гривень на закупівлі медичних 

виробів.

 

 

Підозрюваного у замаху на президента ФК 

«Суми» заарештували на місяць 

Ковпаківський районний суд м. Суми обрав 

запобіжний захід 51-річному жителю міста, 

підозрюваному в замаху на президента 
футбольного клубу "Суми" Геннадія 

Дем'яненка, у вигляді перебування під вартою 

до 9 червня 2021 року.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Геній антихаризми, або Чому Медведчука 

ніхто і ніколи не пожаліє? 

Віктор Медведчук – дотримав слова – прибув у 

середу до прокуратури. Але негативне 

ставлення до себе в Україні він створив давно і 

остаточно
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На ЧАЕС відновилися ядерні процеси: 

кажуть, що небезпеки немає… 

Під зруйнованим четвертим реактором 
фіксується збільшення щільності потоку 

нейтронів. Вчені кажуть, що ядерну реакцію 

провокує… вода

 

 

10 фактів про Грецію та перевірений 

маршрут диво-островами ВІДПОЧИНОК 2021  

Відпочиньмо як Мерилін Монро на острові 

Спецес або як хіпі на Криті

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

На Leopolis Jazz Fest виступить володар 

чотирьох Греммі – Seal 

У Львові 24-28 червня відбудеться фестиваль 

Leopolis Jazz Fest 2021, який стане першою 
великою концертною подією з початку 

пандемії в Україні.  

 

 

Зеленський із дружиною відвідали виставку 

Івана Марчука ФОТО 

Президент України Володимир Зеленський 

разом з дружиною Оленою відвідали 

ретроспективну виставку народного 
художника України Івана Марчука в Музеї 

історії Києва та привітали митця з 85-річним 

ювілеєм.
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На врученні музичної премії YUNA-2021 у 

Києві виступить рекордна кількість 

виконавців 

Ювілейна, 10-та церемонія вручення 

національної музичної премії YUNA 
відбудеться 12 травня в київському Палаці 

«Україна». 

 

У Кракові та Варшаві виступить 

український гурт «ДахаБраха» 

Відомий український етногурт «ДахаБраха» у 

червні приїде до Польщі та проведе концерти у 

Варшаві та Кракові. 

 

 

Укрінформ шукає редактора 

Українське національне інформаційне 

агентство “Укрінформ” оголошує конкурс на 
вакансію редактора стрічки новин на сайті 

агентства.

 

 

Україна виграла третю медаль у 

синхронному плаванні на чемпіонаті 

Європи 

Українська команда стала другою в технічній 

програмі. 
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У новому зоопарку Харкова слонам віддали 

комплекс із басейном та водоспадом ФОТ О, 

ВІДЕО 

В оновленому після реконструкції 
Харківському зоопарку, відкриття якого 

планують у День міста, 23 серпня, слонам 

віддали комплекс із басейном та водоспадом. 

 

Кам’янець-Подільcький відзначить День 

міста фестивалями, концертами та 

вогняним шоу 

У Кам’янці-Подільському 14-16 травня 

відзначатимуть День міста, під час якого 

влаштують кілька фестивалів, концертів, 

безкоштовні екскурсії та вогняне шоу.

 

 

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

8/16 
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