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ТОП 

 

Всесвітній економічний форум у Сінгапурі 

скасували через COVID-19 

Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який 

мав відбутися 17-20 серпня у Сінгапурі, 

скасували через пандемію коронавіурсу. 

 

 

Євросоюз продовжив на рік санкції за 

кібератаки з боку РФ, Китаю і КНДР 

Рада Європейського Союзу прийняла рішення 
продовжити дію комплексу заходів, які 

передбачають, у тому числі, «кібер-санкції» 

проти організаторів хакерських атак з боку 

Росії, Китаю, Північної Кореї проти Євросоюзу 

та його окремих країн-членів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247213-vsesvitnij-ekonomicnij-forum-u-singapuri-skasuvali-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247213-vsesvitnij-ekonomicnij-forum-u-singapuri-skasuvali-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247321-evrosouz-prodovziv-na-rik-sankcii-za-kiberataki-z-boku-rf-kitau-i-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247321-evrosouz-prodovziv-na-rik-sankcii-za-kiberataki-z-boku-rf-kitau-i-kndr.html


 

Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь 

на запуск ракет 

Шість ракет було випущено з території Лівану 

в напрямку Ізраїлю.

 

 

Байден висловився за припинення вогню 

між Ізраїлем і ХАМАС 

Президент США Джо Байден висловив 
підтримку щодо припинення вогню між 

Ізраїлем і ХАМАС під час телефонної розмови 

з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном 

Нетаньягу, що відбулася в понеділок.

 

 

Від катерів Mark VI до ЗРК Patriot, або Яку 

зброю Київ міг би попросити у США 

Ракети Patriot, наголошують експерти, могли б 

переломити ситуацію, знизивши до критично 

малого ймовірність повітряної операції з боку 

РФ

  

 

Міжнародна спільнота занепокоєна 

дискримінацією ЛГБТ в Україні ЗАЯВА  

Міжнародна спільнота занепокоєна 

повідомленнями від захисників прав людини 

про випадки нетолерантності, дискримінації і 
нападів на активістів ЛГБТІК в Україні і 

відсутність притягнення до відповідальності за 

ці злочини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247292-izrail-zavdav-udaru-po-livanu-u-vidpovid-na-zapusk-raket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247292-izrail-zavdav-udaru-po-livanu-u-vidpovid-na-zapusk-raket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247285-bajden-vislovivsa-za-pripinenna-vognu-miz-izrailem-i-hamas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247285-bajden-vislovivsa-za-pripinenna-vognu-miz-izrailem-i-hamas.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3247221-vid-kateriv-mark-vi-do-zrk-patriot-abo-aku-zbrou-kiiv-mig-bi-poprositi-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247253-miznarodna-spilnota-zanepokoena-diskriminacieu-lgbt-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247253-miznarodna-spilnota-zanepokoena-diskriminacieu-lgbt-v-ukraini.html


 

В Україні за добу - 4 095 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 17 травня, 
зафіксували 4 095 нових випадків COVID-19. 

Померли 285 осіб.

 

СВІТ 

 

США поставлять за кордон 80 мільйонів доз 

COVID-вакцини до кінця червня – Байден 

Сполучені Штати готові поставити іншим 
країнам до кінця червня загалом 80 мільйонів 

доз COVID-вакцини. 

 

 

США взаємодіють з ЄС для припинення 

ескалації на Близькому Сході – Держдеп 

Головні дипломати Сполучених Штатів і 

Європейського Союзу обговорили можливості 
припинення збройної ескалації між 

ізраїльтянами й палестинцями, яка продовжує 

загострювати ситуацію в регіоні Близького 

Сходу. 

 

Канада розширила санкції проти М’янми 

У відповідь на утиски військовими цивільного 

населення М’янми Канада запровадила нові 

санкції проти військового керівництва країни. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247331-v-ukraini-za-dobu-4-095-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247331-v-ukraini-za-dobu-4-095-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247267-ssa-postavlat-za-kordon-80-miljoniv-doz-covidvakcini-do-kinca-cervna-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247267-ssa-postavlat-za-kordon-80-miljoniv-doz-covidvakcini-do-kinca-cervna-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247295-ssa-vzaemodiut-z-es-dla-pripinenna-eskalacii-na-blizkomu-shodi-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247295-ssa-vzaemodiut-z-es-dla-pripinenna-eskalacii-na-blizkomu-shodi-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247287-kanada-rozsirila-sankcii-proti-manmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247287-kanada-rozsirila-sankcii-proti-manmi.html


 

Байден разом з дружиною минулого року 

заробив понад $607 тисяч – декларація 

Президентська родина Джо і Джилл Байденів 
подала спільну декларацію за 2020 рік, згідно з 

якою вони заробили разом трохи більше $607 

тисяч, із яких понад $186,5 тисяч сплатили в 

якості податків, а ще понад $30 тисяч віддали 

на благодійність. 

 

 

У Канаді замайорів кримськотатарський 

прапор 

Над мерією міста Фредериктон у канадській 

провінції Нью-Брансвік підняли прапор 

кримськотатарського народу. 

 

Суд у Латвії виніс вирок бойовику «ЛНР» - 

2,5 року тюрми 

Ризький суд Відземського передмістя засудив 

націонал-більшовика Бенеса Айо, який воював 

на сході України на боці бойовиків «ЛНР», до 
2 років і 6 місяців в'язниці за заклики до 

ліквідації державної незалежності Латвії. 

 

У лісах Болівії знищили три кокаїнові 

«мегафабрики» 

Болівійська влада заявила, що завдала 
потужного удару по місцевих виробниках 

кокаїну після виявлення і знищення трьох 

«мегафабрик», які могли виробляти до 910 

кілограмів наркотику за день. 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247313-bajden-razom-z-druzinou-minulogo-roku-zarobiv-bilse-607-tisac-deklaracia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247313-bajden-razom-z-druzinou-minulogo-roku-zarobiv-bilse-607-tisac-deklaracia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3247333-u-kanadi-zamajoriv-krimskotatarskij-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3247333-u-kanadi-zamajoriv-krimskotatarskij-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247235-sud-u-latvii-vinis-virok-bojoviku-lnr-25-roku-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247235-sud-u-latvii-vinis-virok-bojoviku-lnr-25-roku-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247233-u-lisah-bolivii-znisili-tri-kokainovi-megafabriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3247233-u-lisah-bolivii-znisili-tri-kokainovi-megafabriki.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна внесла до «чорного списку» шістьох 

росіян, які знімали пропагандистське кіно 

Міністерство культури і інформаційної 
політики внесло кількох осіб, серед яких – 

російські актори, композитор і оператор, до 

переліку осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці України.

 

 

Світ має відреагувати на те, що коїться у 

катівнях ОРДЛО під контролем ФСБ - 

євродепутат 

На окупованій частині території Луганської та 

Донецької областей під контролем РФ 

створено моторошну систему тортур на кшталт 
тих, що діяли у першій половині XX столітті в 

СРСР чи гітлерівській Німеччині.

 

УКРАЇНА 

 

Відставку Степанова підтримають понад 

250 депутатів – Арахамія 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 

прогнозує, що відставку міністра охорони 

здоров'я Максима Степанова підтримають 250-

270 народних депутатів. 

 

Корнієнко каже, що Ляшку «можна 

довірити» Міністерство охорони здоров‘я 

Перший заступник фракції "Слуга народу" у 
Верховній Раді Олександр Корнієнко вважає, 

що заступнику міністра охорони здоров'я і 

головному державному санітарному лікарю 

України Віктору Ляшку «можна довірити» 

Міністерство охорони здоров‘я. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247255-ukraina-vnesla-do-cornogo-spisku-sistoh-rosian-aki-znimali-propagandistske-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247255-ukraina-vnesla-do-cornogo-spisku-sistoh-rosian-aki-znimali-propagandistske-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3247273-svit-mae-vidreaguvati-na-te-so-koitsa-u-kativnah-ordlo-pid-kontrolem-fsb-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3247273-svit-mae-vidreaguvati-na-te-so-koitsa-u-kativnah-ordlo-pid-kontrolem-fsb-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3247273-svit-mae-vidreaguvati-na-te-so-koitsa-u-kativnah-ordlo-pid-kontrolem-fsb-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3247273-svit-mae-vidreaguvati-na-te-so-koitsa-u-kativnah-ordlo-pid-kontrolem-fsb-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247237-vidstavku-stepanova-pidtrimaut-ponad-250-deputativ-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247237-vidstavku-stepanova-pidtrimaut-ponad-250-deputativ-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247317-kornienko-kaze-so-lasku-mozna-doviriti-ministerstvo-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247317-kornienko-kaze-so-lasku-mozna-doviriti-ministerstvo-ohoroni-zdorova.html


 

Данілов назвав ОПЗЖ філією «Єдиної 

Росії», що шантажує світ війною в Європі 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 
Олексій Данілов заявив, що російська філія 

«Єдиної Росії» в особі ОПЗЖ ставить 

ультиматум і шантажує  

 

 

Слідство у справі, де фігурує Семенченко, 

продовжили на пів року – адвокат 

Печерський районний суд Києва продовжив 

слідство у справі, де фігурує колишній 
народний депутат Семен Семенченко, ще на 

пів року.  

 

Збитий Іл-76: Верховний Суд у вівторок 

продовжить розгляд справи генерала 

Назарова 

Касаційний кримінальний суд у складі 

Верховного Суду 18 травня продовжить 
розгляд кримінального провадження щодо 

колишнього начальника штабу – першого 

заступника керівника АТО генерал-майора 

Віктора Назарова.  

 

В Укрзалізниці розповіли про арештовані 

рахунки і мільярдні борги 

Укрзалізниця врегульовує ситуацію з арештом 

рахунків за борги, і деякі рахунки вже 

розблоковані. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247247-danilov-nazvav-opzz-filieu-edinoi-rosii-so-santazue-svit-vijnou-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247247-danilov-nazvav-opzz-filieu-edinoi-rosii-so-santazue-svit-vijnou-v-evropi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247227-v-ukrzaliznici-rozpovili-pro-arestovani-rahunki-i-milardni-borgi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247227-v-ukrzaliznici-rozpovili-pro-arestovani-rahunki-i-milardni-borgi.html


 

У Кабміні готують механізм перерахунку за 

неякісну «комуналку» - незалежно від боргів 

Міністерство розвитку громад і територій 
ініціює встановлення механізму перерахунку 

за неякісні комунальні послуги.

 

 

Споживачам повернули понад 7 мільйонів 

за неякісні товари та послуги 

До Держпродспоживслужби з початку року 
надійшло 13,4 тисяч пропозицій, заяв та скарг 

від споживачів, що на 3 тис. більше, ніж за 

аналогічний період торік. За неякісні товари та 
послуги споживачам повернули 7,22 млн грн 

(за минулий аналогічний період – лише 4,76 

млн грн).

 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 27,56 

Національний банк України на вівторок, 18 

травня, зміцнив офіційний курс гривні на 6 

копійок - до 27,555 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти дев'ять разів зривали «тишу» у 

зоні ООС, поранений український боєць 

Протягом минулої доби, 17 травня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 
зафіксовано 9 порушень режиму припинення 

вогню.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247261-u-kabmini-gotuut-mehanizm-pererahunku-za-neakisnu-komunalku-nezalezno-vid-borgiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247261-u-kabmini-gotuut-mehanizm-pererahunku-za-neakisnu-komunalku-nezalezno-vid-borgiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247311-spozivacam-povernuli-ponad-7-miljoniv-za-neakisni-tovari-ta-poslugi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247327-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2756.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247327-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2756.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3247325-okupanti-devat-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3247325-okupanti-devat-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

18 травня: народний календар і астровісник 

День боротьби за права кримськотатарського 

народу, церква сьогодні згадує святу 

великомученицю Ірину 

 

 

У горах Анталії шукають українку, яка 

зникла 3 травня 

У горах в турецькій Анталії шукають 

громадянку України Яну Кривошею, яка 
самотужки вирушила на вершину Geyik Sivrisi 

та зникла. 

 

Apple затримує випуск нових iPad Pro через 

складне виробництво екранів – Bloomberg 

Вихід у продаж планшетів iPad Pro останнього 

покоління від компанії Apple затримується 

щонайменше на місяць через складнощі у 
виробництві новітніх екранів за технологією 

MiniLED.

 

 

У київському метро відкрили виставку 

портретів донорів 

ГО "Агенти крові" та Київське метро відкрили 

виставку портретів донорів.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3246763-18-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3247283-u-kiivskomu-metro-vidkrili-vistavku-portretiv-donoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3247283-u-kiivskomu-metro-vidkrili-vistavku-portretiv-donoriv.html


 

У Кам’янці-Подільському відбудеться 

фестиваль повітряних куль 

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 
вихідними пройде фестиваль повітроплавання 

«Кубок Поділля», участь в якому візьмуть 16 

екіпажів. 

 

18 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається День 

боротьби за права кримськотатарського народу 

та вшановується пам'ять жертв депортації 

кримських татар.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3247167-u-kamancipodilskomu-vidbudetsa-festival-povitranih-kul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3247167-u-kamancipodilskomu-vidbudetsa-festival-povitranih-kul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3246777-18-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3246777-18-travna-pamatni-dati.html

