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ТОП 

 

Меджліс пов'язує сподівання на 

відродження кримськотатарського народу з 

Україною ЗАЯВА 

Російська окупація Криму зруйнувала 

сподівання і реальні можливості корінного 

народу півострова - кримських татар, які були 
депортовані 77 років тому, на відродження, 

розвиток і відновлення їхніх прав.

 

 

Рада відправила у відставку трьох міністрів 

Верховна Рада України на позачерговому 

засіданні 18 травня звільнила трьох міністрів. 
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Прокуратура оскаржила запобіжний захід 

Медведчуку - просить взяти його під варту 

Офіс генпрокурора подав апеляційну скаргу на 
рішення Печерського райсуду столиці про 

обрання народному депутату Віктору 

Медведчуку запобіжного заходу у вигляді 

цілодобового домашнього арешту.

 

 

ДБР завершило слідство у справі 

Тупицького 

Державне бюро розслідувань завершило 

розслідування кримінальної справи, у якій 
фігурує Олександр Тупицький, голова 

Конституційного Суду, якого Президент 

звільнив з посади судді КСУ.

 

Зеленський вніс у парламент законопроєкт 

про корінні народи 

Президент Володимир Зеленський вніс до 

Верховної Ради законопроєкт про корінні 

народи України.

 

Як боротися з олігархами. Американські 

практики 

Досвід США, яким може скористатися Україна
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В Україні може зʼявитися протиракетна 

система на кшталт «Залізного купола» 

Міністерство оборони України розглядає 
можливості придбання протиракетної системи 

на кшталт "Залізного купола". 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Хомчак на Військовому комітеті НАТО: 

Росія тримає біля України 80 тисяч 

особового складу ФОТО 

Російська Федерація продовжує утримувати 

близько 80 тисяч особового складу та значну 

кількість озброєння і військової техніки біля 

кордону з Україною. 

 

Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму 

Латвії ситуацію на сході та в окупованому 

Криму ФОТО 

Президент Володимир Зеленський обговорив зі 
спікеркою Сейму Латвійської Республіки 

Інарою Мурнієце ситуацію на сході України та 

в окупованому Криму. 

 

Ескалація РФ можлива перед «Кримською 

платформою» або зустріччю Зеленського з 

Путіним - експерт 

Загострення ситуації поблизу кордонів 

України, в окупованій частині на сході і в 
Криму можна очікувати напередодні можливої 

зустрічі Володимира Зеленського з 

Володимиром Путіним, а також на …
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Кремль намагається залякати Київ і не 

виконує зобов'язань — Фейгін 

Концентруючи війська на кордоні України, 
Росія демонструє свої військові можливості і 

водночас продовжує заперечувати причетність 

до збройної агресії на сході України. 

 

Ситуацію з Чаусом не повинна використати 

Росія - Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і 

міністр закордонних справ та європейської 
інтеграції Молдови Ауреліу Чокой одностайні 

у тому, що Росія не

 

 

«Люблінський трикутник» сподівається, що 

саміт «Кримської платформи» наблизить 

деокупацію ЗАЯВА 

Міністри закордонних справ країн 
«Люблінського трикутника» – України, Литви 

та Польщі – вважають, що дії Росії в 

українському Криму є неприйнятними у 
сучасному світі та вимагають відповідної 

реакції міжнародного співтовариства. 

 

 

СКУ закликав визнати депортацію 

кримськотатарського народу геноцидом 

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав 
уряди країн світу і міжнародні організації 

визнати депортацію кримськотатарського 

народу геноцидом і прискорити деокупацію 

Криму. 
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МЗС просить міжнародні організації 

допомогти повернути українців із Сектора 

Гази 

Міністерство закордонних справ звернулося до 

міжнародних організацій з проханням надати 

допомогу в організованому виїзді українських 

громадян із Сектора Гази, наразі 
опрацьовується можливість репатріації через 

територію Єгипту.

 

 

Генсек ОБСЄ відвідає Україну 

Генеральна секретарка Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі Гельга Шмід 

наступного тижня відвідає Україну.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Арахамія закликав США виділити Україні 

надлишкові вакцини від COVID-19 

Голова фракції «Слуга народу» Давид 

Арахамія закликав уряд США виділити 
частину своїх надлишкових вакцин 

AstraZeneca від COVID-19 для України.

 

 

У «помаранчевій» карантинній зоні – лише 

Донецька область ТАБЛИЦЯ  

Станом на 18 травня, згідно з інформацією 

Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), 
Донецька область перебуває на помаранчевому 

рівні епіднебезпеки, решта регіонів - у жовтій 

зоні.
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Харківщина готується до нових хвиль 

коронавірусу - ОДА 

Епідемічний процес на Харківщині 
стабілізувався, однак регіон готується до 

наступних хвиль COVID-19 і визначається з 

тим, які ще лікарні можна перепрофілювати.

 

 

Залучених до ЗНО вчителів почали 

вакцинувати другою дозою CoronaVac 

Вчителів, які залучені до проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 

році, вже почали щеплювати проти COVID-19 

другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac 

Biotech. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський: Українці разом з кримськими 

татарами сьогодні промовляють «Крим буде 

вільним» 

Президент Володимир Зеленський нагадав, що 

сьогодні вся Україна вшановує жертв геноциду 

кримськотатарського народу. 

 

 

На посаду голови МОЗ інших кандидатур, 

окрім Ляшка, немає – Корнієнко 

Народні депутати від фракції «Слуга народу» 
можуть провести окрему зустріч із кандидатом 

на посаду міністра охорони здоров’я, головним 

державним санітарним лікарем Віктором 

Ляшком.
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Перед новим главою МОЗ будуть жорсткі 

дедлайни – Шмигаль 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 
вважає, що Максиму Степанову, який очолив 

МОЗ у складні часи, є за що подякувати. А 

також, що перед новим міністром будуть 

стояти дуже чіткі завдання та жорсткі 

дедлайни. 

 

 

Арахамія не прогнозує ротацій у Кабміні до 

осені 

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній 

Раді Давид Арахамія не прогнозує до осені 

кадрових змін в уряді 

 

Бутусов склав повноваження радника 

міністра оборони 

Журналіст Юрій Бутусов заявив про рішення 

скласти повноваження радника міністра 

оборони Андрія Тарана.

 

Зеленський увів у дію рішення РНБО про 

цифрову багатоканальну телемережу 

Multiplex 

Президент Володимир Зеленський ввів у дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони 

від 14 травня щодо окремих заходів із 

забезпечення інформаційної безпеки. 
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Депутат Яценко увійшов до фракції 

«Батьківщина» у Раді 

Народний депутат Антон Яценко увійшов до 
складу фракції "Батьківщина" у Верховній 

Раді.

 

 

Архів СБУ опублікував фото кримських 

татар, розстріляних за спротив 

більшовикам 

Архів Служби безпеки України опублікував 

фотографії кримських татар, розстріляних за 

спротив більшовикам у 1937-1938 роках. 

ЕКОНОМІКА 

 

Мінфін спростив проведення транзитних 

операцій з фінансовими гарантіями 

Міністерство фінансів видало наказ, яким 

спрощується для бізнесу здійснення 
транзитних операцій з використанням 

фінансових гарантій; документ зареєстрований 

Міністерством юстиції 17 травня. 

 

За держгарантіями банки видали бізнесу 

кредитів на ₴2,5 мільярда – Мінфін 

За державними гарантіями на портфельній 

основі українські банки надали 1 273 кредити 

на загальну суму 2,49 млрд грн.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247854-deputat-acenko-uvijsov-do-frakcii-batkivsina-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247854-deputat-acenko-uvijsov-do-frakcii-batkivsina-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3247381-arhiv-sbu-opublikuvav-foto-krimskih-tatar-rozstrilanih-za-sprotiv-bilsovikam.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247926-za-derzgarantiami-banki-vidali-biznesu-kreditiv-na-25-milarda-minfin.html


 

Обмеження імпорту електрики з РФ та 

Білорусі: Міненерго звернулося до НКРЕКП 

Міністр енергетики Герман Галущенко 
направив звернення до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та 

 

Кабмін співпрацює з міжнародними 

експертами для запуску Бюро економічної 

безпеки 

Секретаріат Кабінету Міністрів співпрацює з 
міжнародними експертами щодо розробки 

проєктів актів для запуску новоствореного 

Бюро економічної безпеки. 

 

В Україні вилов риби збільшився майже у 

півтора рази 

Протягом січня-квітня 2021 року українські 

рибалки виловили у Чорному та Азовському 

морях понад 1127 тонн риби та інших водних 
біоресурсів, що на 46% більше порівняно з 

аналогічним періодом торік (773 тонни).

 

Україна підтвердила право експорту 

молочної продукції до ЄС 

Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів 

отримала звіт про результати аудиту та 

пропозиції щодо

  

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247887-obmezenna-importu-elektriki-z-rf-ta-bilorusi-minenergo-zvernulosa-do-nkrekp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247887-obmezenna-importu-elektriki-z-rf-ta-bilorusi-minenergo-zvernulosa-do-nkrekp.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247483-v-ukraini-vilov-ribi-zbilsivsa-majze-u-pivtora-razi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247989-ukraina-pidtverdila-pravo-eksportu-molocnoi-produkcii-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3247989-ukraina-pidtverdila-pravo-eksportu-molocnoi-produkcii-do-es.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Посольство США засуджує заборону 

окупантів на зібрання в Криму у роковини 

депортації ВІДЕО 

Посольство Сполучених Штатів у роковини 

депортації кримськотатарського народу 1944 

року засуджує обмеження нинішньою 

окупаційною владою свободи зібрань у Криму.

 

 

Чубаров сподівається, що після закону про 

корінні народи будуть зміни до Конституції 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 
Рефат Чубаров подякував Президенту 

Володимиру Зеленському за внесений ним до 

Верховної Ради законопроєкт про корінні 

народи України. 

 

Кремль робить з кримських татар 

«терористів» і «екстремістів» - 

правозахисники ЗАЯВА 

Правозахисники України прийняли спільну 

заяву до Дня пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу, в якій 
констатували, що з часу окупації Криму Росією 

переслідування кримських татар не 

припиняється.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Слідство встановило факт геноциду 

кримських татар у 1944 році та причетних 

до нього 

У ході кримінального провадження за фактом 
геноциду кримськотатарського народу, яким 

була депортація 1944 року, уперше було дано 

юридичну оцінку злочинним діям радянської 

влади 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3247720-posolstvo-ssa-zasudzue-zaboronu-okupantiv-na-zibranna-v-krimu-u-rokovini-deportacii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3248019-cubarov-spodivaetsa-so-pisla-zakonu-pro-korinni-narodi-budut-zmini-do-konstitucii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3248023-slidstvo-vstanovilo-fakt-genocidu-krimskih-tatar-u-1944-roci-ta-pricetnih-do-nogo.html
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Суд розгляне апеляцію на домашній арешт 

Медведчука 21 травня 

Київський апеляційний суд призначив на 21 
травня засідання з розгляду апеляційних скарг 

у кримінальному провадженні відносно 

народного депутата від партії «Опозиційна 

платформа – за життя» Віктора Медведчука.

 

 

Верховний Суд взявся за позов Козака про 

оскарження санкцій 

Касаційний адміністративний суд у складі 
Верховного Суду розпочав розгляд справи за 

позовом народного депутата від «ОПЗЖ» 

Тараса Козака про 

 

Убивство Шеремета: суд продовжив 

запобіжні заходи Кузьменко і Дугарь 

Шевченківський райсуд Києва в рамках 
розгляду справи щодо вбивства журналіста 

Павла Шеремета продовжив запобіжний захід 

у вигляді

 

 

На Луганщині від вибуху боєприпасу на 

дитмайданчику постраждала дев'ятирічна 

дівчинка ФОТО 

У Сєвєродонецьку внаслідок вибуху 

боєприпасу на дитячому майданчику 

постраждала дев'ятирічна дівчинка.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247879-sud-rozglane-apelaciu-na-domasnij-arest-medvedcuka-21-travna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3247985-verhovnij-sud-vzavsa-za-pozov-kozaka-pro-oskarzenna-sankcij.html
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Довга дорога до Криму. Три історії про 

депортацію та повернення 

Вони вижили і залишилися людьми, в холоді і 

голоді, допомагаючи одне одному 

 

Податок на нерухомість: кому й скільки 

треба платити? 

Кожен «зайвий» квадратний метр обійдеться у 

суму до 70,8 грн

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Гурт Go_A виступить сьогодні у півфіналі 

Євробачення 

У Нідерландському Роттердамі сьогодні 

відбудеться перший півфінал Євробачення-

2021.

 

 

А ви скучили за музеями? Топ-7 наших 

улюблених експонатів 

Нині, з послабленням карантинних обмежень, 
нагадаємо про музейні скарби, до яких варто 

навідатися якнайскоріше

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3247071-dovga-doroga-do-krimu-tri-istorii-pro-deportaciu-ta-povernenna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3247394-a-vi-skucili-za-muzeami-top7-nasih-ulublenih-eksponativ.html


 

У Раді відкрили виставку до Дня пам'яті 

депортації кримських татар 

Голова ВР Дмитро Разумков узяв участь у 
відкритті виставки творів Юрія Химича з 

Кримського циклу до Дня вшанування пам’яті 

жертв депортації кримськотатарського народу 

в кулуарах парламенту. 

 

Музей Майдану започаткував створення 

Української коаліції пам’яті 

Національний музей Революції Гідності 18 

травня, у Міжнародний день музеїв і День 
пам'яті жертв депортації кримськотатарського 

народу, виступив з ініціативою створення 

Української коаліції пам’яті. 

 

 

Понад 265 тисяч українців мають посвідки 

на проживання у Польщі 

Дійсні посвідки на проживання у Польщі 

мають понад 483 тис. іноземців, найбільше 

(понад 265 тис.) є громадянами України. 

 

Сторітелінг і квести: у МКІП презентували 

мультимедійний курс з вивчення 

української мови 

Міністерство культури та інформаційної 

політики спільно з партнерами на базі 

Освітнього хабу Києва презентували 
мультимедійний курс «Сучасна українська 

мова». 
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На Домініканському соборі у Львові 

відреставрували чотири скульптури та 

чашу ФОТО 

У Львові сьогодні, 18 травня, відбулося 

освячення відреставрованих скульптур та чаші 

на фасаді колишнього Домініканського собору 

(нині храм Пресвятої Євхаристії). Роботи 
профінансувало Міністерство культури 

Польщі. 

 

У парку природи на Чернігівщині 

збільшилося стадо гайлендів ФОТО 

До парку природи "Беремицьке", 
розташованому на Чернігівщині, з Латвії 

привезли 5 особин шотландських корів 

гайлендської породи, і тепер це стадо 

нараховує 9 голів.

 

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