
https://day.kyiv.ua/uk/news/010522-u-kyyevi-vidbulasya-zustrich-volodymyra-zelenskogo-i-
nensi-pelosi 
У Києві відбулася зустріч Володимира Зеленського і Ненсі Пелосі 
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати 
представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі, яка прибула до нашої 
країни з візитом. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166012/ 
«Схід Опера»: у Литві безпрецедентно гастролюють 220 харків’ян із дітьми 
У соборі Клайпеди сьогодні, 1 травня, у виконанні харківських артистів звучатиме 
знаменитий «Щедрик» Миколи Леонтовича та  «Аве Марія» для солістів, хору, оркестру і 
органу. Так розпочинається гастрольний тур української «Схід Опери». 
 
http://www.golos.com.ua/news/159744 
До Києва прибула спікерка Палати представників США 
До Києва з візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/010522-blinken-i-kuleba-obgovoryly-povernennya-amerykanskyh-
dyplomativ-do-ukrayiny 
Блінкен і Кулеба обговорили повернення американських дипломатів до України 
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у суботу телефонну розмову з міністром 
закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їхньої зустрічі 24 квітня в 
Києві. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166000/ 
Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Конгресу США 
В Києві проходить зустріч президента України Володимир Зеленський проводить зустріч 
зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/010522-dbr-rozsliduye-bilsh-yak-320-sprav-pro-derzhavnu-zradu 
ДБР розслідує більш як 320 справ про державну зраду 
Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує більш як 320 справ про державну зраду, у 
цих справах фігурують і народні депутати України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159932 
На батон, олію та яйця і надалі стримуватимуть ціни 
Кабмін подовжив дію граничного рівня торговельної надбавки у розмірі 10% на низку 
соціально значущих продовольчих товарів. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166023/ 
Людмила Монастирська вийшла на сцену Метрополітен-опера з прапором України 
Відома оперна співачка, українська сопрано Людмила Монастирська загорнулася у прапор 
України і вийшла на аплодисменти на сцену в легендарному театрі  The Metropolitan Opera 
у Нью- Йорку в суботу ввечері, 30 квітня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159845 
Конгресмени з Президентом говорили про зброю і новий етап війни 
Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф розповів, про що 
йшлося під час учорашніх перемовин у Києві між Президентом України та спікеркою 
Палати представників США Ненсі Пелосі й конгресменами. 
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https://day.kyiv.ua/uk/news/020522-usi-shkoly-14-oblastey-ukrayiny-prodovzhuyut-osvitniy-
proces-u-dystanciyniy-formi 
Усі школи 14 областей України продовжують освітній процес у дистанційній формі 
Міністерство освіти та науки повідомляє, що всі школи 14 областей України продовжують 
освітній процес у дистанційній формі. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/cina-na-gaz-dlya-lyudej-ta-kritichno-vazhlivih-pid/ 
Ціна на газ для людей та критично важливих підприємств залишиться без змін 
Стабільна робота енергетичного сектору залишається пріоритетним завданням для 
держави. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 
квітня. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166028/ 
Слідчі ДБР затримали поплічників зрадника Киви 
Працівники Державного бюро розслідування спільно зі співробітниками Нацполіції 
провели 2 травня масштабну спецоперацію, у ході якої  затримали одного з довірених осіб 
колишнього нардепа, зрадника України Іллі Киви. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159832 
Єврокомісія виділила кошти країнам, які приймають біженців 
Єврокомісія здійснила авансові платежі у розмірі 3,5 мільярда євро державам - членам ЄС, 
які приймають українських біженців. Про це повідомила комісарка з питань згуртованості 
та реформ Еліза Феррейра. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/denis-shmigal-zapusk-programi-kredituvannya-pid-0-/ 
Денис Шмигаль: «Запуск програми кредитування під 0% допоміг багатьом бізнесам 
перезапустити свою роботу» 
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер нею можуть скористатись і 
підприємства у сфері пасажирських та вантажних перевезень. Про це повідомив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 29 квітня. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166031/ 
Україну залишили мільйони біженців, більшість поїхали до Польщі – ООН 
Унаслідок російського вторгнення кількість біженців з України, які вимушені були 
залишити свої домівки та виїхати за кордон – сягнула понад 5,5 мільйона осіб. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159829 
Протягом доби знешкоджено понад 100 вибухонебезпечних предметів - ДСНС 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в Харківській області. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/020522-blagodiynu-vystavku-kaligrafy-dlya-ukrayiny-organizuvaly-
u-gruziyi 
Благодійну виставку «Каліграфи для України» організували у Грузії 
«Каліграфи для України» - таку благодійну виставку організували в Тбілісі. На експозиції 
представлено близько 50 робіт. 22 митці упродовж двох місяців створювали рукописи, 
щоб мовою каліграфії підтримати Україну. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166032/ 
Румунія підлатає залізничні колії для перевезення вантажів з України 
Тендер на ремонт залізничної лінії між селом Джурджулешти (Молдова) та портом Галац 
для перевезення вантажів з України оголосило Міністерство транспорту Румунії. 
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https://day.kyiv.ua/uk/news/020522-mobilizaciyu-mozhut-prodovzhyty-pislya-24-travnya-
zalezhyt-vid-sytuaciyi-na-fronti 
Мобілізацію можуть продовжити після 24 травня - залежить від ситуації на фронті, – 
роз’яснення ЗСУ 
В залежності від ситуації на фронті мобілізація може бути продовжена після 24 травня. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166034/ 
Вашингтон розпочав виготовляти для України важку техніку 
У Сполучених штатах Америки всі виробничі лініїї «завантажені таємними замовниками», 
оскільки розпочалося виробництво важкої техніки для України  При цьому замовлення 
мають виконати терміново, оскільки навіть близькі союзники США мусять чекати 
поставок зброї на більш пізніший строк. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159901 
До України приїхав голова МЗС Данії Єппе Кофод 
У Києві відновлено роботу посольства Данії в Україні. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/yuridichni-osobi-zmozhut-zareyestruvati-poshkodzhe/ 
Юридичні особи зможуть зареєструвати пошкоджене майно в Дії 
У Дії українці подали вже понад 100 тисяч заяв на відшкодування зруйнованого майна. 
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 квітня. Про 
це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166039/ 
Американські гаубиці уже прямують в Україну 
Понад 100 одиниць 155-мм гаубиць M777 та майже 190 тисяч снарядів до них передають 
Україні для оборони від російського агресора Сполучені Штати, Канада та Австралія. І це 
лише в межах пакету допомоги, який був прийнятий до прийняття закону про ленд-ліз для 
України. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/z-pochatku-vijni-moz-zibralo-gumdopomogi-na-majzhe/ 
З початку війни МОЗ зібрало гумдопомоги на майже 6 мільярдів гривень 
66 днів наші лікарі невпинно рятують життя та здоров'я тисяч українців, які постраждали 
від війни. Своєю чергою, світова спільнота підтримує нашу медичну систему 
гуманітарною допомогою. За час повномасштабних воєнних дій до України надійшло 4 
485 тонн гуманітарних вантажів на загальну суму 5 963 млн гривень. Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159925 
Посольство Угорщини відновило роботу в Києві 
Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166040/ 
Морпіх з острова Зміїний одружився у Харкові після полону 
У Харкові одружився боєць 35-ої бригади морської піхоти Валерій, який, захищаючи 
острів Зміїний від російських окупантів, потрапив у полон. Після звільнення він із своєю 
нареченою одразу відгуляли весілля. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-otrimala-495-mln-yevro-grantovih-koshtiv-/ 
Україна отримала 495 млн євро грантових коштів з Цільового фонду Світового 
банку 
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До України надійшла ще одна частина грантових коштів у розмірі  495 млн євро. Кошти 
було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої 
позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/daniya-dopomozhe-u-vidnovlenni-ta-vidbudovi-ukrayi/ 
Данія допоможе у відновленні та відбудові України 
Допомогу Данії у відновленні України, постачання військової техніки та посилення 
санкцій проти Росії обговорили в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і 
Міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод. Про це повідомляє Урядовий 
портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159948 
У Києві знову відкриється посольство Швеції 
Швеція й надалі підтримуватиме Україну 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-prijnyav-rishennya-pro-vidkrittya-novih-punk/ 
Уряд прийняв рішення про відкриття нових пунктів перепуску на українсько-
румунському державному кордоні 
Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження«Про відкриття пунктів пропуску через 
державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ». Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/030522-premyer-velykoyi-brytaniyi-my-mayemo-novyy-paket-
pidtrymky-dlya-ukrayiny-na-ps300-mln 
Прем'єр Великої Британії: Ми маємо новий пакет підтримки для України на £300 
млн 
Велика Британії надасть Україні новий пакет допомоги на 300 млн фунтів стерлінгів, 
заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-razom-z-mincifri-ta-ofisom-prezident/ 
Укрзалізниця разом з Мінцифри та Офісом Президента України допомагатиме з 
розселенням евакуйованим мешканцям України 
Укрзалізниця разом з Міністерством цифрової трансформації та Офісом Президента 
України запускає проєкт «Там, де вас чекають». Він покликаний спростити процес 
евакуації, пошуку житла та отримання гуманітарної допомоги на новому місці тим 
українцям, які вимушені полишати свої домівки через війну Росії проти України. Про це 
повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159966 
Уряд ухвалив рішення про відкриття нових пунктів пропуску на україно-
румунському державному кордоні 
Це дасть змогу створити сприятливі умови для зменшення навантаження на наявні пункти 
пропуску Чернівецької та Закарпатської областей 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/pid-chas-vijni-lisivniki-visadili-103-mln-derevnih/ 
Під час війни лісівники висадили 103 млн деревних рослин у рамках програми 
«Зелена країна» 
За місяць лісокультурної кампанії підприємства Держлісагентства висадили 103,2 млн 
деревних рослин на площі 15184,6 га, з яких 471,5 га – це лісорозведення (створення 
нових лісів), а також сприяння природному поновленню (введення недостаючих порід) на 
площі 1236,4 га. Про це повідомляє Урядовий портал. 
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https://ukurier.gov.ua/uk/news/otrimati-vityag-pro-vidsutnist-sudimosti-mozhna-za/ 
Отримати витяг про відсутність судимості можна за лічені хвилини у режимі онлайн 
Отримати витяг про відсутність судимості можна за лічені хвилини у режимі онлайн. Про 
це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко під час 
брифінгу «Цифрові сервіси та проекти МВС в умовах війни». Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160188 
Парламент Болгарії ухвалив рішення щодо ремонту української військової техніки 
 «За» таке рішення проголосували 200 депутатів, «проти» — 16, «утримався» — 1. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/viplata-pensij-za-traven-bude-rozpochata-04-05/ 
Виплата пенсій за травень буде розпочата згідно із законодавством 4 травня 
03 травня продовжувалось фінансування пенсій за травень, всього на пенсійні виплати 
спрямовано 2,1 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166074/ 
Зрадників і мародерів ідентифікувати допоможуть чат-боти – СБУ 
Для ідентифікації зрадників і мародерів Служба безпеки України запускає два нові чат-
боти, через які кожен громадянин матиме можливість оперативно передати 
правоохоронцям дані. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/velika-britaniya-peredaye-chergovu-partiyu-mobilni/ 
Велика Британія передає чергову партію мобільних електрогенераторів для потреб 
українців 
Велика Британія передає чергову партію мобільних електрогенераторів для потреб 
українців. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160193 
Уряд та Єврокомісія обговорили плани щодо відновлення України 
ЄС готовий і надалі мобілізувати свої політичні й економічні ресурси для підтримки 
нашої країни. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/posolstvo-shveciyi-povernulosya-do-kiyeva/ 
Посольство Швеції повернулося до Києва 
Посольство Швеції в Україні повернулося до Києва. Про це повідомив посол Швеції в 
Україні Тобіас Тиберг у Твітері, передає Укрінформ. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160192 
Україна та Велика Британія підписали угоду про скасування ввізних мит і тарифних 
квот 
У перспективі це дозволить збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/vagitnim-yaki-cherez-zbrojnu-agresiyu-rf-viyihali-/ 
Вагітним, які через збройну агресію РФ виїхали за кордон, українські лікарі можуть 
відкрити лікарняний дистанційно 
МОЗ спрощує процедуру формування медичних висновків про тимчасову 
непрацездатність (МВТН) для українців, які через російську військову агресію були 
змушені виїхати до сусідніх країн. Про це розповіла заступник Міністра охорони здоров’я 
Марія Карчевич, коментуючи останні зміни, внесені до наказу МОЗ №1066. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
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https://day.kyiv.ua/uk/news/040522-bolgariya-remontuvatyme-ukrayinsku-viyskovu-tehniku 
Болгарія ремонтуватиме українську військову техніку 
Парламент Болгарії у середу проголосував за надання гуманітарної, фінансової та 
військово-технічного допомоги Україні, включаючи ремонт української військової 
техніки на оборонних підприємствах країни. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160197 
Рада безпеки ООН обговорить захист цивільного населення та інфраструктури в 
Україні 
Від ООН на засіданні доповідатимуть Генеральний секретар або його заступниця з 
політичних питань. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166090/ 
Вагітні українки за кордоном можуть оформити декрет 
МОЗ спростило процедуру оформлення декрету для вагітних жінок, які через російську 
військову агресію були змушені виїхати до сусідніх країн. Тепер медичні висновки про 
тимчасову непрацездатність українці зможуть отримати дистанційно. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/denis-shmigal-obgovoriv-nadannya-dopomogi-ukrayini/ 
Денис Шмигаль обговорив надання допомоги Україні з очільником Уряду 
Португалії 
Надання військової та фінансової допомоги, санкційну політику та інтеграцію України в 
ЄС обговорили під час телефонної розмови Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і 
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160256 
Британія виділяє ще 45 мільйонів фунтів допомоги Україні 
З них 15 мільйонів підуть до Українського гуманітарного фонду ООН. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/050522-v-ukrayinskiy-pryrodoohoronniy-grupi-zayavlyayut-pro-
zagrozu-ukrayinskym-lisam-v-umovah 
В «Українській природоохоронній групі» заявляють про загрозу українським лісам в 
умовах війни 
«Нещодавно на сайті Держлісагентства – головного органу, відповідального за українські 
ліси – з’явився проект постанови, якою планується суттєво змінити правила рубок в 
наших лісах», – ідеться в інформації Тетяни Шаміної із ГО «Українська природоохоронна 
група». 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-vidiliv-dodatkovi-koshti-na-pidtrimku-lyudej/ 
Уряд виділив додаткові кошти на підтримку людей 
Кабінет Міністрів України виділив ще 500 млн грн на закупівлю лікарських засобів, 
медичних виробів та обладнання. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160278 
Італія передала Україні 45 пожежних машин 
Доставку пожежних машин координує Механізм цивільного захисту ЄС. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166099/ 
Папа дав маху: в МЗС Польщі здивовані словами Франциска про війну в Україні 
Неофіційно МЗС Польщі визнає, що позиція Святого Престолу суперечить позиції 
Польської держави. Польське МЗС "стурбоване" заявами Папи Римського про війну на 
Україні. 
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https://ukurier.gov.ua/uk/news/rozshireno-kolo-osib-yaki-mayut-pravo-na-na-bezopl/ 
Розширено коло осіб, які мають право на на безоплатну вторинну правову допомогу 
Розширюється коло осіб, які мають право на на безоплатну вторинну правову допомогу. 
Верховна Рада України прийняла Закон № 7312 «Про внесення змін до статті 14 Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу». Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160285 
Австрія надає Україні ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу 
Щонайменш 15 млн євро з суми для України заплановані на гуманітарну допомогу жінкам 
і дітям. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/050522-z-pochatku-viyny-ukrayina-i-rf-provely-9-obminiv-
polonenymy 
З початку війни Україна і РФ провели 9 обмінів полоненими 
З початку повномасштабної війни Росії проти України сторони провели 9 обмінів 
полоненими. Вдалося звільнити 324 особи. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/cherez-dekilka-dniv-bude-vidnovleno-robotu-kamer-a/ 
Через декілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості 
4 травня, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час прямого ефіру 
«Єдині новини» розповів про ДТП у Рівненській області, гарячу лінію для пошуку 
зниклих та розмінування українських територій. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160297 
Гельсінкі нададуть 70 мільйонів євро допомоги 
Фінляндія додатково виділить Україні 70 мільйонів євро допомоги та відправить 
військову техніку. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166107/ 
Фінляндія надасть Україні матеріальну та військову допомогу 
Хельсінкі, окрім виділених 70 мільйонів євро, відправить нашій країні додаткову техніку 
для оборони від російських терористів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160303 
Донори зібрали 6,5 мільярда доларів для України 
Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України, що 
постраждала від війни, зібрала 6,5 мільярда доларів. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-litvi-pidrahuvali-skilki-zaroblyayut-bizhenci-z-/ 
У Литві підрахували, скільки заробляють біженці з України 
Від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 50 тис. українських біженців 
прибули до Литви, 28 тис. із них – люди працездатного віку, понад 7,6 тис. уже знайшли 
роботу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160312 
Прем’єри України та Швеції обговорили відновлення нашої держави 
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Варшаві провів зустріч із Прем’єр-
міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/050522-mizhnarodna-donorska-konferenciya-zibrala-dlya-ukrayiny-
65-mlrd 
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Міжнародна донорська конференція зібрала для України $6,5 млрд 
Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України, яка потребує 
допомоги через розв’язану Росією війну проти неї, зібрала $6,5 млрд. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ministri-vnutrishnih-sprav-ukrayini-polshi-litvi-l/ 
Міністри внутрішніх справ України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії підписали 
декларацію про посилення та розвиток співробітництва 
5 травня, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський спільно з колегами 
відвідалинаселені пункти Київської області, які зазнали масштабних обстрілів та воєнного 
терору з боку російських загарбників - м. Ірпінь, с. Дмитрівка та смт Гостомель. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160313 
США виділять ще майже 400 мільйонів на підтримку нашої держави 
Сполучені Штати виділяють на гуманітарну допомогу Україні додатково 397 мільйонів 
доларів. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166111/ 
Воєнний стан: у Києві не відбулася акція на підтримку оборонців Маріуполя 
У столиці України рідні та близькі захисників Маріуполя не змогли провести мирний 
мітинг на підтримку українських бійців, оскільки правоохоронці не дали їм такої змоги, 
пославшись на закон про воєнний стан. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160314 
Франція збільшить підтримку України до 2 мільярдів доларів 
Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив у відеозверненні під час 
міжнародної конференції донорів для України у Варшаві. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166118/ 
Ім Сау Panzerhaubitzen 2000 Україна отримає від Німеччини – Ламбрехт 
Сім самохідних гармат-гаубиць Panzerhaubitzen 2000 Німеччина погодилася поставити 
Україні. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/060522-nato-provede-zustrich-nachalnykiv-genshtabiv-za-uchasti-
ukrayiny 
НАТО проведе зустріч начальників Генштабів за участі України 
Північноатлантичний Альянс проведе зустріч начальників генеральних штабів НАТО 19 
травня. В ході однієї з сесій буде обговорюватися війна Росії проти України. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ministri-vnutrishnih-sprav-ukrayini-polshi-litvi-l/ 
Міністри внутрішніх справ України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії підписали 
декларацію про посилення та розвиток співробітництва 
5 травня, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський спільно з колегами 
відвідалинаселені пункти Київської області, які зазнали масштабних обстрілів та воєнного 
терору з боку російських загарбників - м. Ірпінь, с. Дмитрівка та смт Гостомель. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160334 
Укрзалізниця повідомляє про запізнення 26 потягів 
Серед затриманих рейсів є один міжнародний. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166127/ 
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Глави МЗС країн Балтії у Києві радяться про майбутнє членство України в ЄС 
Міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, Латвії Едгарс Рінкевичс та 
Естонії Ева-Марія Лійметс прибули з робочим візитом до Києва. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/060522-mayzhe-70-suden-zablokovani-v-portah-ukrayiny 
Майже 70 суден заблоковані в портах України 
Майже 70 суден заблоковані в морських портах України, шість суден під іноземним 
прапором заблоковані в Маріупольському морському порту. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/denis-shmigal-prezentuvav-osnovopolozhni-poziciyi-/ 
Денис Шмигаль презентував основоположні позиції Плану і Фонду відновлення 
України 
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи з робочим візитом у Варшаві, 
презентував міжнародним партнерам і донорам платформу United24, створення якої 
ініціював Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Урядовий 
портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160387 
До Києва прибули глави МЗС Литви, Латвії та Естонії 
До української столиці прибули міністри закордонних справ трьох країн Балтії – Литви, 
Латвії та Естонії. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166132/ 
Зеленський запросив канцлера Шольца приїхати до Києва 9 травня 
Президент України Володимир Зеленський закликає канцлера Німеччини Олафа Шольца 
зробити «потужний крок»: відвідати з візитом Київ саме 9 травня. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/060522-ukrayina-ta-polshcha-domovylys-pro-bezdozvilnyy-
proyizd-vantazhivok-z-palyvom 
Україна та Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом 
Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та розвитку 
Польщі домовилися про відміну дозволів для всіх перевізників, які здійснюють 
міжнародні перевезення пального. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/vid-pochatku-povnomasshtabnoyi-vijni-ukrayina-otri/ 
Від початку повномасштабної війни Україна отримала в допомогу зброї та фінансів 
на більш ніж 12 млрд доларів 
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту у Варшаву заявив, що 
від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша держава отримала більш 
як 12 млрд доларів підтримки у вигляді зброї та фінансів. Про це повідомляє Урядовий 
портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160424 
Україна та Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом 
Нові правила вже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як 
українські, так і польські перевізники. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166137/ 
Із російського полону повернулося понад чотири десятки українців 
Черговий обмін полоненими з Росією відбувся сьогодні, 6 травня. Додому повертаються 
28 військових і 13 цивільних, серед них 11 жінок. 
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https://ukurier.gov.ua/uk/news/bez-vviznih-mit-i-tarifnih-kvot/ 
Без ввізних мит і тарифних квот 
Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот 
у двосторонній торгівлі, підписавши відповідну угоду. Вона діятиме 12 місяців, але може 
бути продовжена на новий термін, повідомляє Міністерство економіки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160463 
Підприємцям cходу та півдня допоможуть адаптуватись на новому місці 
Громадська організація “GoLocal” започатковує проект із допомоги у переміщенні 
українських підприємств, які постраждали або вимушені були зупинити діяльність через 
вторгнення російських військ на територію України. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166153/ 
РФ переводить мобільних операторів ОРДЛО на свої телефонні коди 
«Фенікс» та «Лугаком», мобільні оператори які діють окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей, переходять з системи нумерації телефонів "+3" на російську "+7". 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/prodovolcha-bezpeka-svitu-pid-pitannyam/ 
Продовольча безпека світу під питанням 
Багато країн не зможуть обійтися без експортних поставок української сільгосппродукції, 
зазначає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160465 
США виділять ще 150 мільйонів на військову допомогу 
Державний секретар США Ентоні Блінкен затвердив виділення 150 мільйонів доларів 
додаткової військової допомоги для України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160516 
Британія додатково надасть Україні 1,6 мільярда доларів військової допомоги 
Додаткові витрати на Україну буде виділено з резерву, який використовується урядом для 
надзвичайних ситуацій. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160518 
Рівненщина: Облаштували тимчасовий пункт перебування переселенців 
У Вараському районі Рівненщини  в  одному з приміщень, яке має всі необхідні 
комунікації, Інтернет, облаштували пункт тимчасового перебування вимушених 
переселенців. Загалом зробили 20 спальних місць, кожне з яких складається з розкладного 
ліжка, каремата, спальника та ковдри. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160521 
Із «Азовсталі» евакуйовано всіх жінок, дітей і літніх людей 
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України Ірина Верещук. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/080522-v-odesi-ta-mykolayevi-prolunaly-vybuhy 
В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи 
Відразу у двох містах - Одесі та Миколаєві - чутно вибухи. Про це повідомляє Суспільне, 
передає Укрінформ. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160527 
На Рівненщину надійшли ліки з Німеччини 
Чергову допомогу ми отримали з міста Рамштайн. 
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http://www.golos.com.ua/news/160541 
Миколаїв: До міста прибули два німецькі автобуси 
До обласного центру доправили два пасажирські автобуси Mercedes-Benz. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166183/ 
Джилл Байден побувала із візитом в Ужгороді 
В Ужгороді побувала перша леді США, зустрілася, зокрема, з переселенцями 
 
http://www.golos.com.ua/news/160563 
До Києва прибули з візитом Прем’єр-міністр та глава МЗС Хорватії 
На зустрічах планують обговорювати подальшу підтримку з боку Хорватії та просування 
України на шляху до ЄС. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/080522-persha-ledi-ssha-pobuvala-v-uzhgorodi 
Перша леді США побувала в Ужгороді 
Перша леді США Джилл Байден побувала із візитом в Ужгороді. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160601 
Україна та Канада завершать роботу над розширенням Угоди про вільну торгівлю 
протягом найближчих тижнів 
Також сторони обговорюють потенційне скасування Канадою торговельних мит на 
українські товари. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/080522-dyplomaty-ssha-povernulysya-do-kyyeva 
Дипломати США повернулися до Києва 
Група американських дипломатів на чолі з тимчасовою повіреною у справах США в 
Україні Крістіною Квін у суботу повернулася до приміщення Посольства Сполучених 
Штатів у Києві. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160621 
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення додаткової 
військової допомоги Україні 
Також Прем'єр-міністр повідомив про намір тимчасово зняти мита на український імпорт 
терміном на один рік. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/090522-naybilsha-aktyvnist-viysk-rf-sposterigayetsya-na-
slobozhanskomu-ta-doneckomu-napryamkah 
Найбільша активність військ РФ спостерігається на Слобожанському та 
Донецькому напрямках, - Генштаб ЗСУ 
Найбільша активність російських загарбників спостерігається на Слобожанському та 
Донецькому напрямках. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-period-voyennogo-stanu-dlya-cholovikiv-prizovno/ 
На період воєнного стану для чоловіків призовного віку не відкриватимуть кордон 
Уряд не планує на період воєнного стану відкривати чоловікам призовного віку кордон. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166203/ 
Дефолімпіада-2021: збірна України лідирує у медальному заліку 
Українська команда впевнено лідирує на Дефлімпіаді-2021 в місті Кашіас-ду-Сул, 
Бразилія, завоювавши за останній тиждень змагань 8 золотих, 1 срібну та 4 бронзові 
медалі. 
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https://day.kyiv.ua/uk/news/090522-bayden-pidpyshe-zakon-pro-lend-liz-dlya-ukrayiny-u-
ponedilok 
Байден підпише закон про ленд-ліз для України у понеділок 
Президент США Джозеф Байден у понеділок, 9 травня, має намір підписати закон S. 3522 
"Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року". 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/denis-shmigal-povnij-plan-vidnovlennya-ukrayini-pe/ 
Денис Шмигаль: «Повний план відновлення України передбачає зміну парадигми 
держави» 
План відновлення України має включати три етапи. Про це Прем‘єр-міністр Денис 
Шмигаль розповів в інтерв’ю «РБК-Україна». Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160725 
Джо Байден підписав закон про ленд-ліз 
Президент США Джо Байден щойно підписав «Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист 
демократії в України - 2022». 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166204/ 
Статус кандидата на членство у ЄС: Україна заповнила фінальну частину анкети 
Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата 
на членство в Європейському Союзі. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/090522-gensek-rady-yevropy-vidvidala-borodyanku-ta-irpin 
Генсек Ради Європи відвідала Бородянку та Ірпінь 
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич разом із першим 
заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою відвідала Бородянку 
та Ірпінь. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-vzhe-otrimala-finansovu-pidtrimku-na-bils/ 
Україна вже отримала фінансову підтримку на більше ніж 4,5 млрд доларів 
На сьогодні Україна вже домовилася про підтримку на 10 млрд доларів різними 
інструментами: кредитами, грантами, допомогою, проєктами. Більше ніж 4,5 млрд доларів 
ми вже отримали. Про це розповів в інтерв’ю «РБК-Україна» прем'єр-міністр Денис 
Шмигаль. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/090522-do-kincya-travnya-palyvna-kryza-v-ukrayini-pide-na-spad-
ekspert 
До кінця травня паливна криза в Україні піде на спад, — експерт 
Уже до кінця травня проблеми із пальним в Україні почнуть вирішуватися. Зокрема, не 
буде таких жорстких обмежень, як існують нині. Про це під час брифінгу у  Медіацентрі 
Україна розповів експерт з енергетичних питань Сергій Куюн. Хоча, за його словами, на 
повне врегулювання ситуації сподіватися все ж не варто. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/kanada-na-rik-skasuvala-vsi-mita-na-ukrayinski-tov/ 
Канада на рік скасувала всі мита на українські товари 
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з Президентом Володимиром 
Зеленським повідомив про скасування Канадою всіх мит на українську продукцію. Такий 
режим діятиме впродовж наступних 12 місяців. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166208/ 
«Прямий», «Еспресо» І «5 канал» відключили на вимогу РНБО – Держспецзв’язку 
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Влада відключила телеканали "Еспресо", "5" і "Прямий" від цифрового ефіру ще у березні. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/090522-zayavku-ukrayiny-pro-status-kandydata-na-vstup-do-yes-
rozglyanut-u-chervni-glava 
Заявку України про статус кандидата на вступ до ЄС розглянуть у червні, - глава 
Євроради 
Європейська рада розгляне заявку України щодо отримання статусу кандидата на 
членство в Європейському Союзі у червні. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-vatikani-obirayut-chas-dlya-vizitu-papi-rimskogo/ 
У Ватикані обирають час для візиту Папи Римського в Україну 
У Ватикані розглядають запрошення Папі Римському відвідати Україну і обирають 
момент, коли візит зможе стати найбільш результативним. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166216/ 
Байден підписав ленд-ліз для України: Зеленський і Резніков подякували 
Президент США Джо Байден затвердив своїм підписом Закон S. 3522 про ленд-ліз та 
захист демократії в Україні – 2022. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/090522-ponad-1-mln-ukrayinciv-vyvezly-na-terytoriyu-rf-
ombudsmen 
Понад 1 млн українців вивезли на територію РФ, - омбудсмен 
Про це заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає 
Інтерфакс-Україна. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/britaniya-dopomozhe-ukrayini-u-vidbudovi-ta-zahist/ 
Британія допоможе Україні у відбудові та захисті від агресії у майбутньому 
Українці своєю відвагою показали всьому світові, що жодна сила не може подолати народ, 
який вирішив бути вільним. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160740 
У Вільнюсі відбувся ярмарок на підтримку України 
На ярмарку у столиці Литви Вільнюсі впродовж двох днів продавали сувенірні вироби, 
картини, свічки, зібрані на Рівненщині. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/100522-dlya-ukrayinskyh-ditey-v-gruziyi-organizuvaly-mayster-
klas-sadzhayemo-kvity-dlya-mamy 
Для українських дітей в Грузії організували майстер-клас «Саджаємо квіти для 
мами» 
У Тбілісі до Дня матері у літературному клубі «Тигролови», що нещодавно почав діяти 
при Українській суботній школі, провели майстер-клас «Саджаємо квіти для мами». 
Учасники заходу вчилися готувати ґрунтосуміш для посадки квітів, підібрали необхідне 
насіння та дізналися про особливості догляду за рослинами. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/nimechchina-ta-franciya-stoyat-na-boci-ukrayini/ 
Німеччина та Франція стоять на боці України 
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина та Франція спільно стоять на 
боці України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160766 
До Канади прибув перший літак з біженцями з України 
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У столиці канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, місті Сент-Джонс, приземлився 
перший зафрахтований урядом чартерний рейс з українськими біженцями. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-mozhe-suttyevo-zbilshiti-postavki-palnogo/ 
Україна може суттєво збільшити поставки пального через Польщу 
Під час польсько-українського енергетичного форуму українські та польські урядовці, 
представники бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною 
інфраструктурою, напрацювали практичні рішення щодо подолання кризи, що склалася на 
паливному ринку України. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166238/ 
Академія Української Преси створила міжнародний журналістський гуманітарний 
центр 
Ще у перший тиждень війни Академія Української Преси створила Міжнародний 
журналістський гуманітарний центр 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/posol-ugorshini-poyasniv-chomu-jogo-krayina-ne-doz/ 
Посол Угорщини пояснив, чому його країна не дозволяє провозити зброю до України 
Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що в його країні вважають, якщо 
дозволити провозити зброю через її територію, то це створить цілі для військової 
активності країни-агресора. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160824 
Підприємства, які критично необхідні для наших військових, перевозять із 
небезпечних місць 
Депутати сприяють перевезенню та налаштуванню роботи підприємств, які критично 
необхідні для наших військових. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-razom-z-partnerami-nalagodila-sistem/ 
Укрзалізниця разом з партнерами налагодила систему зручних та швидких поїздок з 
України до Німеччини 
Укрзалізниця разом з партнерами — залізницями Польщі та Німеччини — налагодила 
систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському 
Перемишлі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160830 
Угорщина не блокуватиме вступ України до НАТО та ЄС 
Мовне питання не на часі. Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що його 
країна не блокуватиме вступ України до НАТО та ЄС. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-zmushena-pripiniti-tranzit-gazu-cherez-st/ 
Україна змушена припинити транзит газу через станцію «Сохранівка» 
ТОВ «Оператор ГТС України» змушене призупинити транзит газу через ГВС 
«Сохранівка». Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/100522-polski-lisivnyky-peredaly-na-potreby-zsu-12-
pozashlyahovykiv 
Польські лісівники передали на потреби ЗСУ 12 позашляховиків 
Про автомобілі підвищеної прохідності для українських бійців, отримані від польських 
лісівників, повідомив у соцмережах учора, 9 травня, керівник  Львівської обласної 
військової адміністрації. 
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http://www.golos.com.ua/news/160851 
Єврокомісія виділила 25 мільйонів євро на підтримку українських дослідників, які 
опинилися в ЄС 
Запропонована схема підтримки наукової діяльності є частиною відповіді ЄС на російське 
вторгнення в Україну. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/100522-bayden-pidpysav-zakon-pro-lend-liz-dlya-ukrayiny 
Байден підписав закон про ленд-ліз для України 
Президент США Джо Байден затвердив Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в 
Україні – 2022, який дозволить задіяти програму прискореної допомоги нашій країні. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/koroleva-yelizaveta-ii-zgadala-pro-ukrayinu-v-zver/ 
Королева Єлизавета ІІ згадала про Україну в зверненні до парламенту Британії 
У зверненні королеви Великої Британії Єлизавети на церемонії відкриття парламенту 
країни згадано Україну. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160869 
Палата представників США ухвалила законопроект про 40 мільярдів доларів на 
підтримку України 
Аби документ набув чинності закону, його має ухвалити Сенат США та підписати глава 
Білого дому. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160906 
Рада безпеки ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні 
Засідання відбудеться на прохання Франції та Мексики. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166261/ 
Розмінування України триватиме до 10 років – ДСНС 
Розмінування українських територій може тривати від 5 до 10 років - це виходячи з 
міжнародного досвіду, 
 
http://www.golos.com.ua/news/160958 
Президент Чехії дозволив понад ста чехам воювати в Україні 
Президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до лав Збройних Сил України 103 громадян 
Чехії. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/110522-sud-zaareshtuvav-ruhome-ta-neruhome-mayno-rodychiv-
medvedchuka-ta-kozaka-dbr 
Суд заарештував рухоме та нерухоме майно родичів Медведчука та Козака, - ДБР 
Суд заарештував рухоме та нерухоме майно родичів народних депутатів Віктора 
Медведчука й Тараса Козака, повідомляє ДБР. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/mistectvo-dopomagaye-armiyi/ 
Мистецтво допомагає армії 
Відколи Україна змушена мужньо захищати свої території від загарбників, закарпатські 
митці роблять вагомий внесок у нашу обороноздатність. Художники організовують 
продаж картин, театральні актори влаштовують вистави, а музиканти виступають із 
концертами. Усе це для того, щоб зібраними коштами підтримати бійців на передовій. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/110522-zelenskyy-vnis-do-vr-ukaz-pro-konfiskaciyu-rosiyskogo-
mayna 
Зеленський вніс до ВР указ про конфіскацію російського майна 
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради указ про примусове 
вилучення об'єктів права власності російської федерації та його резидентів. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/palata-predstavnikiv-ssha-uhvalila-zakonoproyekt-p/ 
Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання допомоги Україні 
майже на $40 млрд 
Палата представників Конгресу США схвалила у вівторок пакет допомоги Україні на суму 
$39,8 млрд. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на посла України в США 
Оксану Маркарову 
 
http://www.golos.com.ua/news/160975 
Генсек ООН не бачить можливостей для досягнення миру 
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що на цей момент немає жодних 
видимих можливостей для досягнення мирної домовленості чи для всеосяжного 
припинення вогню з метою припинення російської агресії проти України. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/raritetnoyu-gajvoronskoyu-vuzkokolijkoyu-poyihav-s/ 
Раритетною Гайворонською вузькоколійкою поїхав ще один поїзд Укрзалізниці 
У жовтні 2021 року після півторарічного простою було відновлено курсування 
приміського поїзда між Вінницькою та Кіровоградською областями вузькоколійним 
маршрутом Гайворон – Рудниця, а минулого тижня було додано ще один, денний, потяг. 
Це є найдовший маршрут вузькоколійки в Європі – близько 130 км. Про це повідомляє 
пресслужба Укрзалізниці. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166272/ 
Росія звинуватила Pfizer і Moderna у створенні біологічної зброї в Україні 
Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігор 
Кирилов заявив, що американські виробники вакцини від коронавірусу Pfizer та Moderna 
були залучені до військово-біологічної діяльності США в Україні. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/6500-grn-biznesu-za-pracevlashtuvannya-vpo-vidpovi/ 
6500 грн бізнесу за працевлаштування ВПО. Відповідаємо на найчастіші питання 
Мінцифрі 
Минулого тижня ми запустили послугу на порталі Дія — Компенсація за 
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Зібрали найпоширеніші питання, які ви 
ставите в наших соцмережах. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161002 
Джо Байден: Блокування українських портів може призвести до голоду 
Російська агресія проти України та блокування українських портів може призвести до 
масових смертей від голоду у світі. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166288/ 
Україна націоналізує дочірні відділення «Сбєрбанку» та «ВЕБ.РФ» 
Націоналізувати корпоративні права українських "дочок" російських Сбєрбанку та 
ВЕБ.РФ вирішила Рада національної безпеки та оборони – на це дано 10 днів з моменту 
введення в дію указу Зеленського. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/vazhlivij-zhest-partneriv/ 
Важливий жест партнерів 
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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром закордонних 
справ Німеччини Анналеною Бербок і міністром закордонних справ Нідерландів Вопке 
Гукстрою, які перебували в нашій країні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161072 
Лідери Євросоюзу обговорять заявку України на вступ у червні 
Глави держав та урядів країн ЄС обговорять заявку України на вступ до Європейського 
Союзу на саміті в червні. Про це на брифінгу заявив представник МЗС Франції, яка нині 
головує в Раді ЄС. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166293/ 
Рада офіційно оголосила про розпуск фракції ОПЗЖ 
В українському парламенті фракція ОПЗЖ перестала існувати. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/120522-blokada-odeskogo-morskogo-portu-rosiyeyu-stvoryuye-
prodovolchu-kryzu-u-sviti-bratchuk 
Блокада Одеського морського порту Росією створює продовольчу кризу у світі, — 
Братчук 
Одеський морський торговельний порт нині повністю заблокований чорноморським 
флотом РФ. Це створює проблеми не лише для України, а й для світової економіки. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-rozminuvannya-znadoblyatsya-roki/ 
На розмінування знадобляться роки 
З огляду на міжнародний досвід, розмінування українських територій може тривати від 5 
до 10 років. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ сказав начальник 
управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег 
Бондар. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161074 
Єврокомісія представила план підтримки українського агросектору 
Сьогодні Європейська комісія представила план заходів, щоб допомогти Україні 
експортувати свою сільськогосподарську продукцію з огляду на заблоковані Росією 
порти. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166296/ 
Співачка Jamala нагороджена премією Атлантичної ради США 
Відома українська співачка Джамала отримала нагороду від Атлантичної ради США «За 
визначне лідерство артистка». Такою премією артистку відзначили за боротьбу і захист 
української культури та самобутність під час російського вторгнення. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/kabmin-zminiv-proceduru-skladannya-ispitiv-ta-otri/ 
Кабмін змінив процедуру складання іспитів та отримання прав водія в Сервісних 
центрах МВС 
Кабінет Міністрів України 10 травня ухвалив постанову, яка вносить зміни до процедур 
теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів. Про це повідомляє Інтерфакс-України з посиланням на пресслужбу 
Патрульної поліції України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161096 
ООН: У світі вже понад 6 мільйонів біженців з України 
Агентство ООН у справах біженців повідомило, що кількість людей, які втекли з України, 
рятуючись від війни Росії, перевищило 6 мільйонів осіб. 
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https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166302/ 
Монумент «Три сестри» на кордоні з Білоруссю і РФ буде демонтовано 
Відомий монумент «Три сестри» у Сенківці, що на кордоні України, Росії та білорусі буде 
демонтовано владою Чернігівської області. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-stabilno-prodovzhuye-ruh-i-zbilshuye/ 
Укрзалізниця стабільно продовжує рух і збільшує глибину продажів залізничних 
квитків 
Вже з 12 травня буде відкрито попередній продаж на 20 діб за такими рейсами:. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/diti-z-vnutrishno-peremishenih-rodin-otrimali-dopo/ 
Діти з внутрішньо переміщених родин отримали допомогу від українських 
військових 
Понад вісім тонн гуманітарних вантажів цільового призначення отримали діти та їхні 
батьки з внутрішньо переміщених родин у Піщанській, Губиниській, Перещепинській, 
Магдалинівській об’єднаних територіальних громадах Новомосковського району, що на 
Дніпропетровщині. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161112 
На ухвалення рішення про 40-мільярдну допомогу знадобиться більше часу 
Сенатор-республіканець Ренд Пол влаштував демарш і загальмував виділення допомоги 
Україні. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrenergo-vidnovlennya-merezh-bezprecedentne/ 
Укренерго: відновлення мереж безпрецедентне 
НАК «Укренерго» відновила понад 90% енергетичної інфраструктури на територіях, 
визволених від російських загарбників, і забезпечила надійне постачання електроенергії 
для більш як 6 мільйонів українців. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166309/ 
СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 журналістам які працювали на замовлення РФ 
В’їзд в Україну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення Росії, 
заборонила Служба безпеки України. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/rada-vidkrila-shlyah-konfiskaciyi/ 
Рада відкрила шлях конфіскації 
Народні депутати схвалили конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської 
Федерації та Республіки Білорусь. Першу версію законопроєкту Президент ветував. Після 
доопрацювання акта нардепи повторно його ухвалили. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161184 
Презентували Об‘єднану платформу культури та медіа під час війни 
Створили та запустили понад 20 масштабних проектів для привернення уваги світу до 
війни в Україні. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/5-krokiv-dlya-zdobuttya-derzhavnih-dokumentiv-pro-/ 
5 кроків для здобуття державних документів про середню освіту 2022 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/130522-yes-vydilyt-dodatkovi-eu500-mln-viyskovoyi-dopomogy-
ukrayini 
ЄС виділить додаткові €500 млн військової допомоги Україні 
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Європейський Союз надасть додаткові EUR500 млн як військову допомогу Україні, отже, 
загальну суму допомоги буде доведено до EUR2 млрд євро, заявив у п'ятницю голова 
дипломатії ЄС Жозеп Боррель. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-prodovzhuye-vidnovlennya-merezhi-kas/ 
Укрзалізниця продовжує відновлення мережі кас по всій країні 
На тлі збільшення пасажиропотоку та збереження цікавості російських окупантів до 
наших онлайн-сервісів Укрзалізниця продовжує відновлення мережі кас по всій країні, 
робота яких була припинена через активні бойові дії в регіонах. Про це повідомляє 
пресслужба Укрзалізниці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161196 
Ідея Макрона не спрямована на те, щоб знайти альтернативне рішення для 
європейських амбіцій України 
Глава МЗС України провів переговори з французьким колегою на полях зустрічі голів 
дипломатичних відомств країн G7. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166337/ 
У Чорне море вийшли 6 півдводних човнів РФ з крилатими ракетами 
Вперше в історії Росія вивела з окупованого Севастополя всі діючі підводні човни 
Чорноморського флоту на бойові завдання в морі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161223 
США доправили в Україну чергову партію гуманітарної допомоги 
Три автомобілі швидкої допомоги вже прямують на схід. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/140522-viyna-dosyagne-perelomnogo-momentu-v-serpni-budanov 
Війна досягне переломного моменту в серпні, - Буданов 
Війна досягне переломного моменту в серпні і завершиться до кінця року. Про це заявив 
начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило 
Буданов, передає пресслужба розвідки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161261 
Сергій Ребров: «Варто було активніше переходити на українську» 
Фахівець із патріотичними поглядами висловився про значення мови. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/zasiyano-90-vidsotkiv-prognozu/ 
Засіяно 90 відсотків прогнозу 
Аграрії, незважаючи на воєнну агресію, проводять посівну: майже 90%,  прогнозованих 
під яр і культури ранньої групи площ, уже засіяно. На Волині, Вінниччині, 
Кіровоградщині та Дніпропетровщині засіяно ярої пшениці на 10—15% більше від 
торішніх показників.   
 
http://www.golos.com.ua/news/161297 
Уже 38 посольств поновили роботу у Києві 
Міністерство закордонних справ подякувало за підтримку і віру в перемогу України. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166335/ 
Із Європи українці вже їдуть додому, найважче буде повернути наших з Росії 
Приблизно 13,3 мільйони українських громадян були змушені покинути свої домівки 
через війну. Більшість із них – 7,7 мільйона – є переміщеними особами в межах нашої 
держави. Водночас понад 5,6 млн громадян виїхали за кордон. 
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https://day.kyiv.ua/uk/news/140522-u-minreintegraciyi-poyasnyly-riznycyu-mizh-statusamy-
bizhencya-ta-tymchasovym-zahystom 
У Мінреінтеграції пояснили різницю між статусами біженця та тимчасовим захистом 
для українців 
Українці, які змушені тікати від війни за кордон, мають розуміти різницю між статусами 
«біженець» і «тимчасовий захист» та хто саме їх може отримати. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166340/ 
«Велика сімка» продовжить постачати зброю Україні 
Міністри закордонних справ країн Групи семи (G7) обіцяють й надалі посилювати 
економічну та політичну ізоляцію Росії, а також продовжувати постачати зброю Україні. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/140522-prezydent-pidpysav-zakon-pro-zaboronu-prorosiyskyh-
partiy 
Президент підписав закон про заборону проросійських партій 
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських 
політичних партій, повідомила голова парламентського Комітету з питань правової 
політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"). 
 
http://www.golos.com.ua/news/161299 
Делегація Сенату США прибула з візитом до Києва 
В Офісі Президента назвали візит потужним сигналом двопартійної підтримки України з 
боку Конгресу. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/vid-pochatku-vijni-vidobutok-vugillya-na-derzhavni/ 
Від початку війни видобуток вугілля на державних шахтах впав на 37% 
З початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України 
видобуток вугілля на державних шахтах упав на 37%. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-razi-zatyazhnoyi-vijni-9-iz-10-ukrayinciv-opinya/ 
У разі затяжної війни 9 із 10 українців опиняться за межею бідності 
Затяжний конфлікт може призвести до того, що 9 із 10 українців опиняться за межею 
бідності. Про це повідомляє ООН у Твіттері, передає Укрінформ. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161428 
Протягом доби знешкоджено майже сотню вибухонебезпечних предметів - ДСНС 
Оперативна інформація щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/blinken-iz-kolegami-z-nimechchini-velikoyi-britani/ 
Блінкен із колегами з Німеччини, Великої Британії та Франції обговорили подальшу 
підтримку України 
Державний секретар США спільно з колегами з Німеччини, Великої Британії та Франції 
обговорили плани щодо подальшої підтримки України. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166363/ 
Російська авіація здійснила ураження промислових об’єктів у глибині території 
України – Генштаб 
У східній операційній зоні та по промислових об’єктах у глибині території України армія 
РФ застосувала авіацію 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/naftove-ta-gazove-embargo-proti-rf-sluguye-najkras/ 
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Нафтове та газове ембарго проти РФ слугує «найкращим інтересам Європи» 
Україна переконана, що введення санкцій на російські поставки газу та нафти відповідає 
також довгостроковим цілям самого Європейського Союзу. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166370/ 
Україна може обійтися без ПДЧ на шляху до НАТО – Крістіна Квін 
Крістіна Квін, тимчасова повірена США в Україні вважає, що Україна має шанс стати 
членом НАТО без етапу Плану дій щодо членства – як Фінляндія та Швеція, тому що це 
не обов'язкова частина процедури вступу. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ponad-chvert-bizhenciv-pislya-povernennya-mayut-na/ 
Понад чверть біженців після повернення мають намір оселитися в іншій області 
України 
Понад чверть (26%) громадян України, які залишили країну у зв'язку з початком воєнних 
дій, а нині повертаються назад, заявляють, що планують оселитися в іншій області 
України, ніж проживали до війни. Про це повідомляє Інтерфакс-України. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-harkovi-vidnovlyuye-robotu-konsulstvo-azerbajdzh/ 
У Харкові відновлює роботу консульство Азербайджану 
У Харкові з 16 травня відновлює роботу почесне консульство Азербайджану, яке було 
пошкоджено під час російського ракетного обстрілу. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/deflimpijska-zbirna-persha-u-sviti/ 
Дефлімпійська збірна — перша у світі 
На XXIV літніх Дефлімпійських іграх у Кашіас-ду-Сул (Бразилія) упродовж чотирнадцяти 
змагальних днів українські спортсмени виграли 138 медалей: 62 золоті, 38 срібних, 38 
бронзових. У підсумку вони посіли перше місце у загальнокомандному заліку та за 
загальною кількістю здобутих нагород. Це найкращий результат за всю історію виступів 
вітчизняних дефлімпійців, повідомляє Мінмолодьспорту. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166384/ 
РФ вивела в Чорне море цілу армаду десантно-ракетних кораблів – ОК «Південь» 
Чисельність корабельного угруповання, виведеного в Чорне море, Росія значно збільшила. 
Наразі загрожують ракетними ударами, висадкою десанту і тримають блокаду 
судноплавства 4 ракетних та 7 десантних кораблів ворога. 
 
 https://ukurier.gov.ua/uk/news/polsha-dopomagatime-z-eksportom-agroprodukciyi/ 
Польща допомагатиме з експортом агропродукції 
Київ і Варшава домовилися пришвидшити перевірку на українсько-польському кордоні та 
спростити експорт української агропродукції до ЄС та третіх країн. Про це йдеться у 
спільній заяві, яку в понеділок підписали у Варшаві міністр аграрної політики та 
продовольства України Микола Сольський та віцепрем’єр-міністр, міністр сільського 
господарства та розвитку сільських територій Польщі Генрик Ковальчик, повідомляє 
Укрінформ. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166393/ 
Kalush Orchestra під час туру європою збиратиме кошти для ЗСУ 
Переможець Євробачення-2022 український гурт Kalush Orchestra вирішив здійснити тур 
Європою з метою збору коштів на потреби армії і благодійних фондів України. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/elektroenergiya-z-ukrayini-mozhe-dopomogti-yes-zam/ 
Електроенергія з України може допомогти ЄС замістити 17% російського газу 
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Українська електроенергія може замістити 17% експорту російського газу, що 
експортується до Європейського Союзу. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/170522-nacionalna-opera-ukrayiny-vidnovlyuye-svoyu-robotu 
Національна опера України відновлює свою роботу 
Вистави будуть показували лише «денні» (початок о 14:00) та виключно у вихідні дні  
(суботу та неділю) 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/nacionalnij-test-dlya-vstupnikiv-ne-prohoditime-u-/ 
Національний тест для вступників не проходитиме у чотирьох областях 
Міністерство освіти і науки України затвердило перелік населених пунктів, де буде 
сформована попередня мережа тимчасових екзаменаційних центрів для проведення 
національного мультипредметного тесту (НМТ). 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-priznachaye-regionalnij-ekspres-kiyi/ 
Укрзалізниця призначає регіональний експрес Київ — Хмельницький 
З 20 травня щоденно курсуватиме поїзд № 771/772 сполученням Київ — Хмельницький. 
Відправлення з Києва о 23:46, прибуття до Хмельницького о 05:26. Зворотно, з 
Хмельницького, відправлення о 13:44, прибуття до Києва о 19:36. Про це повідомляє 
пресслужба Укрзалізниці. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166398/ 
Українські студенти навчатимуться в університеті Канади безкоштовно 
Провідний канадський університет Торонто безкоштовно прийме на навчання понад 200 
українських студентів. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/sud-areshtuvav-434-zaliznichni-vagoni-rosijskih-ko/ 
Суд арештував 434 залізничні вагони російських компаній 
Суд арештував 434 залізничних вагонів російських компаній вартістю понад 300 млн грн. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166400/ 
Зеленський і Шольц провели продуктивні перемовини 
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної республіки 
Німеччина Олаф Шольц обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, 
посилення санкцій, перспективи досягнення миру. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-zminiv-sklad-pravlinnya-ukrzaliznici/ 
Уряд змінив склад правління Укрзалізниці 
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13 травня 2022 року вніс зміни до складу 
правління АТ «Укрзалізниця». До топменеджменту компанії приєдналися фахівці, які 
мають багаторічний досвід роботи в галузі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ministri-oboroni-yes-shvalyat-ishe-500-mln-yevro-n/ 
Міністри оборони ЄС схвалять іще 500 млн євро на озброєння України 
Рада міністрів оборони Європейського Союзу на засіданні Ради з питань закордонних 
справ, яке відбувається у вівторок у Брюсселі, схвалить пропозицію виділити Україні ще 
500 млн євро на озброєння. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166403/ 
Переговорний процес між Україною та РФ призупинено – Подоляк 
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Переговорний процес у рамках делегацій між Україною та Росією про припинення війни 
призупинено, оскільки військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно 
і не враховує змін ситуації в Україні, що відбулися від початку війни. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-otrimala-dvi-nagorodi-u-sferi-kiberzahist/ 
Україна отримала дві нагороди у сфері кіберзахисту на СYBERSEC European 
Cybersecurity Forum 
Цифрова частина України вистояла завдяки ІТ-армії, інформаційному спротиву та блокаді 
Росії. Про це під час промови на CYBERSEC Award 2022 в Катовіце заявив Віце-прем’єр-
міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/testuvannya-vipusknikiv-bude-bezpechnim/ 
Тестування випускників буде безпечним 
Профільне міністерство затвердило перелік населених пунктів, у яких буде сформовано 
попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного 
мультипредметного тесту. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166429/ 
Зеленський пропонує продовжити строк дії воєнного стану в Україні 
Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану в 
нашій державі. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-yes-uzyali-dodatkovij-chas-shob-uzgoditi-vidmovu/ 
У ЄС узяли додатковий час, щоб узгодити відмову від російської нафти 
Під час зустрічі у Брюсселі міністри закордонних справ ЄС не змогли узгодити шостий 
пакет санкцій проти Росії, головний пункт якого — введення заборони на купівлю всіх 
видів російської нафти. Найбільше нафтовому ембарго опирається Будапешт, який 
стверджує, що в разі відмови від нафти з Росії угорська економіка зазнає масштабних 
збитків. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166432/ 
Мультипредметний тест випускники складатимуть у Києві та 20 областях 
У Києві та ще у 20 областях України замість зовнішнього незалежного оцінювання 
цьогоріч проходитиме Національний мультипредметний тест. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/do-rosiyi-deportuvali-ponad-13-miljona-ukrayinciv/ 
До Росії депортували понад 1,3 мільйона українців 
До Росії примусово депортували понад 1,3 мільйона українців, у тому числі й 223 тисячі 
дітей. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/180522-na-festyvali-vyna-vlashtuvaly-akciyu-gruzynske-
vynorobstvo-na-pidtrymku-ukrayiny 
На фестивалі вина влаштували акцію «Грузинське виноробство на підтримку 
України» 
У Тбілісі в рамках «Нового фестивалю вина 2022» організували благодійну акцію 
«Грузинське виноробство на підтримку України». Для її проведення створили спеціальні 
стікери у синьо-жовтих кольорах та з написом «Georgian Winemaking for Ukrainian 
People». 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/vzhe-vseredini-lita-ochikuyemo-pershi-sudovi-rishe/ 
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Вже всередині літа очікуємо перші судові рішення про заборону діяльності 
проросійських партій 
Щойно підписаний Президентом України закон про заборону діяльності проросійських 
партій буде опубліковано – Мін’юст одразу готовий подати судовий позов про заборону 
політичних партій, вказаних у рішенні Ради національної безпеки та оборони, до 
апеляційного суду у Львові. Про це в ефірі єдиного телемарафону UAразом зазначив 
Міністр юстиції України Денис Малюська. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161671 
Єврокомісія офіційно запропонувала створити новий механізм для відбудови 
України 
Для підтримки плану реконструкції Єврокомісія пропонує створити механізм Rebuild 
Ukraine. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166442/ 
Азовському морю загрожує вимирання після бомбардування Маріуполя 
Внаслідок регулярного бомбардування «Азовсталі», російські окупанти  могли 
спричинити витік десятків тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Ця отрута 
знищить все живе у Азовському морі. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/180522-nacionalna-filarmoniya-ukrayiny-ponovlyuye-koncerty-v-
zhyvomu-chasi-u-kolonnomu-zali 
Національна філармонія України поновлює концерти в живому часі у Колонному 
залі імені Миколи Лисенка 
19 травня відбудеться концерт симфонічної музики за участю академічного симфонічного 
оркестру Національної філармонії України. Диригент - Ігор Палкін. У програмі - твори 
Каміля Сен-Санса та Валентина Сильвестрова 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/mbrr-profinansuye-derzhsluzhbu-ukrayini-na-492-mln/ 
МБРР профінансує держслужбу України на $492 млн 
Україна домовляється з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про 
фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого 
державного управління в Україні». Про це Голова Національного агентства з питань 
державної служби Наталія Алюшина заявила в прямому ефірі Громадського радіо, 
повідомляє Урядовий портал. 
 
Станом на 18 травня на пенсійні виплати за травень спрямовано 35 млрд грн 
[Електронний ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/161704 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Зокрема 9,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 25,6 млрд грн – через 
уповноважені банки. 
 
Козак І. Україна дякує Польщі [Електронний ресурс] / І. Козак // Голос України. – 
Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161692 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
З мистецькою акцією «Україна дякує!» у братній Польщі побувала директор 
Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, 
скрипалька Майя Онищук. 
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Сенат США ухвалив рішення виділити Україні 40 мільярдів доларів [Електронний ресурс] 
// Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161779 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сенат США у четвер ухвалив рішення виділити Україні та її союзникам 40 мільярдів 
доларів підтримки. 
 
Що робити, якщо знайшли бомбу чи підозрілий предмет: покрокова інструкція 
[Електронний ресурс] // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим 
доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3804/2006/166415/ (дата звернення: 19.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
ЗАГАЛЬНІ ДІЇ: 
    — при виявленні вибухонебезпечного (потенційно вибухонебезпечного) предмета не 
чіпати його і не намагатися розібрати; 
    — негайно повідомити в найближче відділення поліції, у військкомат, органи місцевої 
виконавчої влади, райвідділ ДСНС або за телефонами: «101», «102»; 
    — побачивши спалах або почувши звук вибуху, негайно сховатися чи лягти на землю, 
навіть перебуваючи на значній відстані від місця вибуху, тому що можливе поранення 
камінням, уламками та ін. 
 
Здоровило Т. Українцям пояснили чому воєнний стан продовжили одразу на 3 місяці 
[Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
19.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166450/ (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Федір Веніславський, представник президента в Конституційному суді пояснив, що 
воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше 
часу, ніж оборона. Також Рада може в будь-який момент скасувати воєнний стан. 
 
Здоровило Т. Міноборони окупантів заявило про вихід із «Азовсталі» понад 1700 
українських військових [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – 
Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166454/ (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Міністерство оборони Росії заявило, що минулої доби з підземель заводу "Азовсталь" у 
Маріуполі вийшов ще 771 український військовий. Усього ж з 16 травня евакуювалися 
1730 людей. 
 
Здоровило Т. Україна не потребує «сурогатного» статусу кандидата на членство у ЄС – 
Кулеба [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166455/ (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України заявив, що Україна розраховує на 
отримання статусу кандидата на членство у ЄС, а спроби запропонувати замість цього 
інші формати сприймаються образливо. 
 
Здоровило Т. Викрито масштабну схему розкрадання бронежилетів для ЗСУ – СБУ 
[Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
19.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166456/ (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Схему розкрадання гуманітарної допомоги та спроби незаконно продати понад 1 тис. 
бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн ліквідували українські правоохоронці. 
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Черкасець О. Червоний хрест зареєстрував сотні бійців на виході з Азовсталі 
[Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
19.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166461/ (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Міжнародний  комітет Червоного Хреста заявив, що команда організації зареєструвала 
«сотні українських військовополонених на заводі «Азовсталь» у Маріуполі». Процес було 
запроваджено на прохання обох сторін. 
 
Козирєва Т. На Львівщині гуманітарну допомогу для ВПО не видаватимуть щотижня 
[Електронний ресурс] / Т. Козирєва // День. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – 
Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/190522-na-lvivshchyni-gumanitarnu-dopomogu-
dlya-vpo-ne-vydavatymut-shchotyzhnya (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Згідно з повідомленням, що його опублікувала на своїй ФБ-сторінці Бориславська міська 
рада, гуманітарну допомогу видаватимуть лише при першій реєстрації. 
 
Єврокомісія дасть оцінку запиту України на вступ до ЄС до кінця червня, - Шольц 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190522-yevrokomisiya-dast-ocinku-zapytu-ukrayiny-na-vstup-do-
yes-do-kincya-chervnya-sholc (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв, що Єврокомісія до кінця червня оцінить запит 
України на вступ до ЄС. 
 
Європарламент підтримав скасування імпортних мит ЄС для України [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу:  
https://day.kyiv.ua/uk/news/190522-yevroparlament-pidtrymav-skasuvannya-importnyh-myt-
yes-dlya-ukrayiny (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Європейський парламент підтримав скасування на один рік імпортних мит ЄС на весь 
український експорт, щоб підтримати економіку країни. 
 
Президент Хорватії закликає разом із Туреччиною блокувати вступ Швеції та Фінляндії до 
НАТО [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим 
доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/190522-prezydent-horvatiyi-zaklykaye-razom-iz-
turechchynoyu-blokuvaty-vstup-shveciyi-ta (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент Хорватії Зоран Міланович висловив бажання, щоб його країна слідом за 
Туреччиною зайнялася блокуванням процесу розгляду заявок Швеції та Фінляндії на вступ 
до НАТО. 
 
Україна потрібує щонайменше $15 млрд підтримки на найближчі три місяці для закриття 
оперативних потреб бюджету, - Шмигаль [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. 
– Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/190522-ukrayina-
potribuye-shchonaymenshe-15-mlrd-pidtrymky-na-nayblyzhchi-try-misyaci-dlya (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна потребує щонайменше $15 млрд на 
найближчі три місяці, щоб закрити оперативні потреби бюджету, й закликає країни 
Великої сімки надати Україні термінове фінансування. 
 
Сенат США схвалив допомогу Україні у розмірі майже $40 млрд [Електронний ресурс] // 
День. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190522-senat-ssha-shvalyv-dopomogu-ukrayini-u-rozmiri-mayzhe-
40-mlrd (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сенат США в четвер схвалив виділення майже $40 млрд як фінансову допомогу Україні 
та її союзникам. 
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Оренда держмайна: воєнні пільги [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. 
дані. – Україна, .05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/orenda-
derzhmajna-voyenni-pilgi/ (дата звернення: .05.2022). – Загол. з екрана. 
Кабінет Міністрів ухвалив розроблений Фондом держмайна та Міністерством 
економіки проєкт постанови «Деякі питання оренди державного та комунального майна 
у період дії воєнного стану» зі спрощеним порядком оренди. Ухвалений порядок надає 
орендарям знижки до 100% та пільгові умови. 
 
Омелянчук І. Перший хліб із борошна від ООН [Електронний ресурс] / І. Омелянчук // 
Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/pershij-hlib-iz-boroshna-vid-oon/ (дата звернення: 19.05.2022). 
– Загол. з екрана. 
Його вже печуть на Рівненщині, яка нещодавно долучилася до всесвітньої благодійної 
продовольчої програми від ООН World Food Programme. 
 
Європейський Союз підтримає економіку України та долучиться до відбудови країни 
після війни [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 
19.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/yevropejskij-soyuz-pidtrimaye-
ekonomiku-ukrayini-t/ (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Європейська Комісія презентувала плани щодо реагування Європейського Союзу на 
усунення дефіциту фінансування України та довгострокової реконструкції. Про це 
йдетьсяу прес-релізі Європейської Комісії, повідомляє Урядовий портал. 
 
Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС [Електронний ресурс] // 
Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-zacikavlena-u-priyednanni-do-roumingovogo/ (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Цифрова інтеграція України з ЄС та приєднання до єдиного роумінг-простору - такі 
результати зустрічі Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації 
України Михайла Федорова з виконавчим Віце-президентом Європейської комісії Маргрет 
Вестагер. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
Сенат одноголосно затвердив кандидатуру посла США в Україні [Електронний ресурс] // 
Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/senat-odnogolosno-zatverdiv-kandidaturu-posla-ssha/ (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаді 
посла США в Україні. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico. 
 
Укрзалізниця отримала більше 500 аптечок  [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – 
Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-otrimala-bilshe-500-aptechok/ (дата звернення: 
19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Укрзалізниця отримала більше 500 аптечок з рюкзаками польового медика від партнерів з 
White Stork. У набори входять турнікети, інструменти для очистки ран та інші основні 
предмети першої необхідності. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
Ситуація з платіжним балансом у квітні погіршилася  [Електронний ресурс] // Урядовий 
кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/situaciya-z-platizhnim-balansom-u-kvitni-pogirshil/ (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
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В Україні ситуація у квітні з платіжним балансом дещо погіршилася. 
 
Сенат США ухвалив законопроєкт із $40 мільярдами на підтримку України [Електронний 
ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/senat-ssha-uhvaliv-zakonoproyekt-iz-40-milyardami-/ (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сенат Конгресу США – слідом за Палатою представників ухвалив проєкт закону 
H.R.7691 Про виділення додаткових асигнувань Україні – 2022, який передбачає близько 
$40 мільярдів з метою реагування на агресію РФ проти України. 
 
Німеччина активно працює над створенням «зернового залізничного мосту» з Україною 
[Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022. – Режим 
доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/nimechchina-aktivno-pracyuye-nad-stvorennyam-
zerno/ (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Німеччина разом із партнерами активно працює над налагодженням залізничного 
коридору України з Європою, в тому числі «зернового». 
 
Здоровило Т. Вступ-2022: в Україні розпочався етап підтвердження участі в НМТ 
[Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
20.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166473/ (дата 
звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
В Україні 20 травня розпочинається перший етап підтвердження реєстрації на участь у 
національному мультипредметному тесті. 
 
Здоровило Т. УЗ та Укрпошта забезпечать отримання біженцями грошових виплат від 
держави прямо на вокзалі [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – 
Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166474/ (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Українці, що виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або 
оточенні, наразі зможуть отримати від держави грошову допомогу безпосередньо під 
час евакуації. Для цього Укрзалізниця передає дані зі своїх евакуаційних рейсів колегам з 
Укрпошти, для яких вже облаштовано пункти видачі готівки на вокзалі у Львові. 
Невдовзі перелік вокзалів. 
 
Черкасець О. Гаубиці та радари: США оприлюднили вміст нового пакету для України на 
$100 млн. [Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 20.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166479/ (дата 
звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
18 гаубиць, тягачі для них і 3 радари— такий вміст нового пакету на $100 млн. з 
озброєнням для України оприлюднив Пентагон. 
 
Черкасець О. Велика Британія надасть ЗСУ артилерію та протикорабельні ракети 
[Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
20.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166482/ (дата 
звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Велика Британія офіційно повідомила, що для боротьби з ворогом надасть Україні 
далекобійну артилерію і протикорабельні ракети і безпілотники. Це буде додаткове 
озброєння поверх раніше оприлюдненої додаткової допомоги в розмірі 1,3 млрд фунтів. 
 
Важкопоранені бійці отримали допомогу, процес щодо вивезення тіл загиблих триває, - 
командир полку «Азов» [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 
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20.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/200522-vazhkoporaneni-biyci-
otrymaly-dopomogu-proces-shchodo-vyvezennya-til-zagyblyh-tryvaye (дата звернення: 
20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Вище військове керівництво України віддало наказ про збереження життя 
військовослужбовців і припинення оборони міста Маріуполя, цивільних вдалося 
евакуювати, важко поранені отримали необхідну допомогу, щодо тіл загиблих воїнів 
процес іще триває, заявив командир полку "Азов" Денис Прокопенко. 
 
Обстановка на фронті залишається напруженою та має ознаки до подальшого загострення, 
- Міноборони [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022. – 
Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/200522-obstanovka-na-fronti-zalyshayetsya-
napruzhenoyu-ta-maye-oznaky-do-podalshogo (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Обстановка на фронті російсько-української війни залишається напруженою та має 
ознаки до подальшого загострення. Російські окупаційні війська ведуть інтенсивний 
вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією в глибину 
оборони Українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському 
напрямку. 
 
Україна отримала другий транш макрофіндопомоги ЄС [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/200522-
ukrayina-otrymala-drugyy-transh-makrofindopomogy-yes (дата звернення: 20.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Україна у п'ятницю отримала другий транш макрофінансової допомоги Європейського 
Союзу у розмірі EUR600 млн у рамках поточної програми загальним обсягом EUR1,2 
млрд. 
 
Україні відправлено нову партію американських гаубиць, - Пентагон [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/200522-ukrayini-vidpravleno-novu-partiyu-amerykanskyh-gaubyc-
pentagon (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
У рамках нового пакета американської військової допомоги на суму $100 млн Україні 
відправлено гаубиці, що буксируються, тягачі до них і радари контрбатарейної боротьби 
 
Аграрії вже залучили кредитів на понад 28 млрд грн. [Електронний ресурс] // Урядовий 
кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/agrariyi-vzhe-zaluchili-kreditiv-na-ponad-28-mlrd-/ (дата 
звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Станом на 18 травня 11 317 аграріїв отримали кредитів на суму 28 млрд 100 млн грн, із 
яких за програмою портфельних гарантій 80 % – 18 млрд 632 млн грн. Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
ООН шукає рішення для розблокування експорту з України через порти [Електронний 
ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/oon-shukaye-rishennya-dlya-rozblokuvannya-eksportu/ (дата 
звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Керівництво ООН працює над пошуком пакетного рішення, яка дасть Україні змогу 
експортувати продовольство через Чорне море, заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш у 
четвер на засіданні Ради безпеки, яка розглядає питання продовольчої безпеки у світі. 
 
Україна отримала з Цільового фонду Світового банку чергову частину гранту на 504 млн 
євро [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022. – 
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Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-otrimala-z-cilovogo-fondu-svitovogo-
banku/ (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
19 травня до України надійшла ще одна частина грантових коштів у розмірі 504 млн 
євро. Кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми 
Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
Японія дасть два мільйони євро на безпеку українських АЕС [Електронний ресурс] // 
Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/yaponiya-dast-dva-miljoni-yevro-na-bezpeku-ukrayin/ (дата 
звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Японія пожертвує 2 мільйони євро МАГАТЕ на його зусилля щодо забезпечення безпеки 
українських ядерних об'єктів, що зазнали атаки Росії. 
 
Козак І. Українська електроенергія потрібна об’єднаній Європі [Електронний ресурс] / 
І. Козак // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 21.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161888 (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Україна може продавати більш як половину всієї «зеленої» енергії, що вона виробляє. 
 
Черкасець О. Україна переправлятиме зернові до Литви залізницею [Електронний ресурс] 
/ О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 21.05.2022. – Режим 
доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166487/ (дата звернення: 21.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Глава литовських залізниць Егідіус Лазаускас заявив, що перевезення вантажів між 
Україною та Литвою в обхід Білорусі окупилося. Вартість витрат приблизно становить 
60 тисяч євро. 
 
Козирєва Т. На благодійному концерті «Львів–Харків» збиратимуть кошти для 
тероборони [Електронний ресурс] / Т. Козирєва // День. – Електрон. дані. – Україна, 
21.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/210522-na-blagodiynomu-koncerti-
lviv-harkiv-zbyratymut-koshty-dlya-teroborony (дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
22 травня о 17.00 в укритті на !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26) відбудеться 
благодійний музично-поетичний концерт за участю Павла Гудімова, Мар’яни Савки, 
Сергія Жадана, Віктора Морозова, тріо «Мар'яничі», Іванни Скиби-Якубова, Олега 
Каданов, Стаса Кононова. 
 
Джо Байден підписав закон про виділення Україні $40 млрд [Електронний ресурс] // День. 
– Електрон. дані. – Україна, 21.05.2022. – Режим доступу:  
https://day.kyiv.ua/uk/news/210522-dzho-bayden-pidpysav-zakon-pro-vydilennya-ukrayini-40-
mlrd (дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент Сполучених Штатів Джо Байден у суботу підписав схвалений Конгресом 
США законопроєкт про виділення $40 млрд Україні. 
 
НБУ: Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 21.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/210522-nbu-shchodennyy-vidtik-za-ukrayinskymy-kartamy-za-
kordonom-blyzko-100-mln (дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з екрана.  
Щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, 
становить близько $100 млн, створюючи значний тиск на резерви країни. 
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Як скласти мультитест за кордоном [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. 
дані. – Україна, 21.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/yak-sklasti-
multitest-za-kordonom/ (дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з екрана.  
Наказом МОН затверджено перелік закордонних пунктів для проведення національного 
мультипредметного тесту (НМТ), отже українці, які вимушено покинули Батьківщину 
через війну, зможуть вступити до омріяних закладів вищої освіти. 
 
Повністю відновлено сполучення Варшавською трасою за маршрутом Київ – Ковель 
[Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 21.05.2022. – Режим 
доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/povnistyu-vidnovleno-spoluchennya-varshavskoyu-tra/ 
(дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з екрана.  
На Житомирщині відкрили рух тимчасовою переправою через річку Ірша, неподалік с 
Українка на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Основний міст було пошкоджено 
авіаударом російських окупантів, а рух для автотранспорту – закрито. Про це повідомив 
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков. 
 
Кабінет Міністрів призначив Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за 
особливих обставин [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 
21.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/kabinet-ministriv-priznachiv-
upovnovazhenogo-z-pit/ (дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з екрана.  
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 20 травня призначив Олега Котенка 
Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі – 
Уповноважений). Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
Україна з партнерами встановила два альтернативні маршрути для продовольчого 
експорту [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 
21.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-z-partnerami-
vstanovila-dva-alternativni-/ (дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з екрана.  
Україна разом з партнерами встановила два альтернативні сухопутні маршрути для 
доставки експорту продовольства, але Росія повинна припинити блокаду, щоб дозволити 
повний і вільний експорт. 
 
Здоровило Т. Дві третини своїх підводних човнів з ракетами РФ вивела в Чорне море 
[Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
22.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166509/ (дата 
звернення: 22.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Південній бухті біля причалів в Севастополі стоять два підводні човни проєкту 
"Варшавянка", що становить третину діючих підводних човнів Чорноморського флоту. 
Усі інші в морі. 
 
Черкасець О. У Чорному морі маневрують російські кораблі у повній бойовій готовності 
[Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
22.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166519/ (дата 
звернення: 22.05.2022). – Загол. з екрана. 
РФ вивела у Чорне море 6 великих десантних кораблів та 2 носії крилатих ракет, які 
готові випустити понад півтора десятка смертоносних снарядів, створюючи загрозу 
ударів по Одеській області. 
 
Черкасець О. Україна просить важке озброєння, щоб самостійно деблокувати Чорне море 
[Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
22.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166522/ (дата 
звернення: 22.05.2022). – Загол. з екрана. 
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В Офісі президента України заявили, що для деблокади Чорного моря необхідно не 
домовлятися з Росією, а надати Україні потрібне важке озброєння. 
 
Зеленський пропонує надати полякам особливого статусу в Україні [Електронний ресурс] 
// День. – Електрон. дані. – Україна, 22.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/220522-zelenskyy-proponuye-nadaty-polyakam-osoblyvogo-
statusu-v-ukrayini (дата звернення: 22.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент Володимир Зеленський планує подати до парламенту законопроєкт про 
статус і допомогу польським громадянам в Україні, аналогічний до ухваленого раніше 
Сеймом Польщі щодо українців. Про це глава держави сказав під час виступу у Верховній 
Раді, де був присутній Президент Польщі Анджей Дуда. 
 
Верховна Рада обмежила в Україні обіг ліків, вироблених у Росії та Білорусі [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 22.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/220522-verhovna-rada-obmezhyla-v-ukrayini-obig-likiv-
vyroblenyh-u-rosiyi-ta-bilorusi (дата звернення: 22.05.2022). – Загол. з екрана. 
Згідно з даними на сайті парламенту, за Закон «Про внесення змін до Закону України 
«Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких 
розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь» (проєкт 
№7313) проголосувало 338 народних депутатів, передає Укрінформ. 
 
Українська збірна завоювала 11 золотих, 18 срібних та 19 бронзових медалей на 
Всесвітній Гімназіаді-2022 [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 
22.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/220522-ukrayinska-zbirna-
zavoyuvala-11-zolotyh-18-sribnyh-ta-19-bronzovyh-medaley-na-vsesvitniy (дата звернення: 
22.05.2022). – Загол. з екрана. 
Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства, українську збірну представляло 93 
учнів та учениць від 16 до 18 років. 
 
Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на три місяці [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 22.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/220522-
rada-prodovzhyla-voyennyy-stan-v-ukrayini-shche-na-try-misyaci (дата звернення: 
22.05.2022). – Загол. з екрана. 
Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану в державі на 90 діб до 23 серпня 
2022 року. 
 
Українська воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування в рамках допомоги 
США [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 22.05.2022. – Режим 
доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/220522-ukrayinska-voyenna-rozvidka-sered-priorytetnyh-
napryamiv-finansuvannya-v-ramkah-dopomogy (дата звернення: 22.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Українська воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування в рамках допомоги 
США Україні. 
 
Здоровило Т. АЗС почали моніторити через ціни на пальне [Електронний ресурс] / Т. 
Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 23.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166531/ (дата звернення: 23.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Перевірки автозаправних станцій в Україні через скарги на зростання цін на пальне 
розпочала Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів. 
 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166531/


Україна зазнала від війни з Росією збитків у $0,5 трильйона [Електронний ресурс] // 
Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 23.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-zaznala-vid-vijni-z-rosiyeyu-zbitkiv-u-05/ (дата 
звернення: 23.05.2022). – Загол. з екрана.  
Президент України Володимир Зеленський запросив країни світу взяти участь у відбудові 
України, зазначивши, що обсяг робіт колосальний, бо РФ завдала понад $0,5 трлн 
збитків. 
 
Здоровило Т. РФ стягує ппо на острів Зміїний та готується до атак С-400 у Криму 
[Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
24.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166551/ (дата 
звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана.  
На острові Зміїний війська РФ зміцнюють свої сили заради контролю над морськими 
шляхами у північно-західній частині Чорного моря і підготували до застосування ракетні 
комплекси С-400. 
 
Здоровило Т. Росія не обмежує себе термінами у війні проти України – Патрушев 
[Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
24.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166577/ (дата 
звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана. 
Микола Патрушев, секретар Ради безпеки РФ заявив, що Росія не обмежує себе 
термінами у війні проти України, що НАТО нібито зацікавлені у затяжній війні, а Росія 
має право вимагати "репарації". 
 
Черкасець О. В Україні відкриються 1 вересня лише школи з бомбосховищами 
[Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
24.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166582/ (дата 
звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана. 
Не усі школи в Україні відкриються1 вересня —роботу розпочнуть лише ті, що обладнані 
укриттями на випадок обстрілів. 
 
Бойко І. Рада ЄС скасувала мита і квоти на український експорт [Електронний ресурс] / 
І. Бойко // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 24.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166589/ (дата звернення: 24.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Рада Євросоюзу вирішила дозволити тимчасову лібералізацію торгівлі та інші 
торговельні поступки щодо певних українських товарів терміном на рік. 
 
Черкасець О. Світлодарськ на Донеччині захопили окупанти і вивісили триколор 
[Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
24.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166590/ (дата 
звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сьогодні 24 травня рашисти захопили місто Світлодарськ Бахмутського району 
Донецької області і вивісили російський прапор. Днем раніше вони захопили сусіднє село 
Миронівське. 
 
Черкасець О. До Литви прибув перший вантажний поїзд із зерном з України [Електронний 
ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 24.05.2022. – Режим 
доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166592/ (дата звернення: 24.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Перший вантажний потяг заповнений українським експортним зерном доїхав до 
території Литви і направляється у порт Клайпеда. Цей потяг подолав шлях, прокладений 



в об’їзд Білорусі, яка стала союзником Росії і фактично бере участь у війні проти 
України. 
 
Необхідно вивезти з України заблоковане зерно, щоб не допустити голоду у світі, - 
Зеленський [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 24.05.2022. – Режим 
доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/240522-neobhidno-vyvezty-z-ukrayiny-zablokovane-
zerno-shchob-ne-dopustyty-golodu-u-sviti (дата звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана. 
Бізнесова й політична еліта світу має докласти зусиль, щоб вивезти з України 
заблоковані 22 млн тонн зерна та не допустити голоду в деяких країнах. 
 
Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, - Шмигаль [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 24.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/240522-ukrayina-rozpochne-etapne-budivnyctvo-yevropeyskoyi-
koliyi-shmygal (дата звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана. 
Найближчим часом Україна планує приєднатися до Конвенції про процедуру спільного 
транзиту, або так званого «митного безвізу». Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль під час засідання Уряду 24 травня. 
 
Кредити доступні й під час війни [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. 
дані. – Україна, 24.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/krediti-dostupni-
j-pid-chas-vijni/ (дата звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана.  
За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» видано 
1062 пільгові кредити на загальну суму 3,9 мільярда гривень. Усього з часу впровадження 
програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 41 548 кредитів 
на загальну суму 114 мільярдів гривень. 
 
З 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв [Електронний ресурс] 
// Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 24.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/z-24-lipnya-zminitsya-mehanizm-pidgotovki-ta-perep/ (дата 
звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана.  
З 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Про це повідомляє 
Урядовий портал з посиланням на Головний сервісний центр МВС. 
 
Здоровило Т. Полонені «азовці» утримуються в задовільних умовах – дружина командира 
Прокопенка [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166596/ (дата 
звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Денис Прокопенко, командир загону Нацгвардії України «Азов» зателефонував своїй 
дружині Катерині, яка також отримала інформацію, що росіяни утримують 
українських бійців у задовільних умовах. 
 
Здоровило Т. РФ обговорюватиме обмін полоненими лише після суду над захисниками 
Маріуполя [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166629/ (дата 
звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Обмінювати українських військовополонених будуть лише після "вироку" російського суду 
– категорично заявили в Кремлі. 
 
Черкасець О. У Міноборони покоментували спрощену видачу паспортів РФ на Запоріжжі 
та Херсонщині [Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166636/ (дата 
звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/z-24-lipnya-zminitsya-mehanizm-pidgotovki-ta-perep/


Росіяни хочуть повністю взяти під контроль тимчасово окуповані території. У деяких 
містах уже роздають російські паспорти. 
 
Дружина командира "Азову" Дениса Прокопенка розповіла про умови у яких перебувать 
полонені українські військові [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 
25.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/250522-druzhyna-komandyra-
azovu-denysa-prokopenka-rozpovila-pro-umovy-u-yakyh-perebuvat (дата звернення: 
25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Українські солдати, вивезені на тимчасово непідконтрольну територію Донецької 
області після тримісячної облоги меткомбінату "Азовсталь", перебувають у 
"задовільних" умовах. 
 
Противник активізував застосування авіації для викриття ППО ЗСУ [Електронний ресурс] 
// День. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250522-protyvnyk-aktyvizuvav-zastosuvannya-aviaciyi-dlya-
vykryttya-ppo-zsu (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
РФ активізувала застосування авіаційної компоненти для підтримки свого наземного 
наступу, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, 
повідомляє Інтерфакс-Україна. 
 
Російська влада підписала указ про спрощене надання громадянства РФ жителям 
Запорізької та Херсонської областей [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – 
Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/250522-rosiyska-vlada-
pidpysala-ukaz-pro-sproshchene-nadannya-gromadyanstva-rf-zhytelyam (дата звернення: 
25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Паспортизація під катуванням відбувається нині на окупованих територіях Херсонської і 
Запорізької областей. Сьогодні стало відомо про наказ російської влади про спрощену 
процедуру отримання російського громадянства для жителів Херсонщини, повідомляє 
Український Південь. 
 
В Україні запрацювала процедура спрощеного ЗНО [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/250522-
v-ukrayini-zapracyuvala-procedura-sproshchenogo-zno (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. 
з екрана. 
Сергій Бабак, голова Комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій 
розповів, як цього року буде відбуватися закінчення шкільного року та проходитиме 
вступна кампанія. 
 
Нідерланди виділять 1 млн євро для підтримки біженців з України [Електронний ресурс] // 
День. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250522-niderlandy-vydilyat-1-mln-yevro-dlya-pidtrymky-
bizhenciv-z-ukrayiny (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Кабінет міністрів Нідерландів ухвалив рішення виділити 1 млн євро у рамках програми 
підтримки представників творчих професій, які змушені залишити Україну в результаті 
російської військової агресії, повідомляє пресслужба уряду, повідомляє Інтерфакс-
Україна. 
 
Здоровило Т. Саміт ЄС пообіцяє озброювати Україну – EUobserver [Електронний ресурс] / 
Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166645/ (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з 
екрана. 



30 травня розпочнеться саміт лідерів Європейського Союзу.  У проєкті рішення 
міститься обіцянка продовжувати озброювати та фінансувати Україну на тлі 
російських "звірств, страждань і руйнувань". 
 
Здоровило Т. У разі захоплення всього Донбасу в ОРДЛО проведуть «референдум» про 
вступ до РФ [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166647/ (дата 
звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана. 
У разі окупації усієї території Донецької та Луганської областей бойовики так званих 
"ДНР" та "ЛНР"  захочуть провести "референдум" про вступ до складу Росії. 
 
Здоровило Т. Кремль очікує від України усвідомлення втрати окупованих територій - 
Песков [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166652/ (дата 
звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана. 
Керівництво РФ чекає від Києва прийняття своїх вимог, включаючи претензії Росії на 
захоплені території. 
 
Черкасець О. В Україні обіцяють ліквідувати дефіцит солі [Електронний ресурс] / О. 
Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166658/ (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Найбільше підприємство з видобутку солі в Україні - «Артемсіль» через тяжкі бої з 
російськими окупантами в Донецькій та Луганській областях припинило свою роботу. 
Наслідком став цефіцит цього продукту в українських магазинах. Тим не менш, 
найближчим часом його буде ліквідовано. 
 
Ґуґушвілі Т. За три місяці Грузія відправила в Україну понад 1 000 тонн гуманітарного 
вантажу [Електронний ресурс] / Т. Ґуґушвілі // День. – Електрон. дані. – Україна, 
26.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/260522-za-try-misyaci-gruziya-
vidpravyla-v-ukrayinu-ponad-1-000-tonn-gumanitarnogo-vantazhu (дата звернення: 
26.05.2022). – Загол. з екрана. 
Понад тисячу тонн гуманітарного вантажу відправила Грузія в Україну після початку 
повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив на брифінгу тимчасовий 
повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов. 
 
Бої з РФ досягли максимальної інтенсивності, ворог штурмує позиції українських військ 
одночасно на декількох напрямках, - Маляр [Електронний ресурс] // День. – Електрон. 
дані. – Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/260522-boyi-z-rf-
dosyagly-maksymalnoyi-intensyvnosti-vorog-shturmuye-pozyciyi-ukrayinskyh-viysk (дата 
звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана. 
Бої з РФ досягли максимальної інтенсивності, ворог штурмує позиції українських військ 
одночасно на декількох напрямках, повідомила заступник міністра оборони України 
Ганна Маляр. 
 
Фінляндія допоможе відбудувати українські міста [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/260522-
finlyandiya-dopomozhe-vidbuduvaty-ukrayinski-mista (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Фінляндія допоможе у відбудові інфраструктури та українських міст, підтримає 
освітню реформу в Україні. Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, 



про це йшлося під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і 
прем’єр-міністра Фінляндської Республіки Санни Марін. 
 
План відновлення України представлять у Лугано [Електронний ресурс] // Урядовий 
кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/plan-vidnovlennya-ukrayini-predstavlyat-u-lugano/ (дата 
звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана.  
Україна очікує, що Конференція з відновлення стане потужним драйвером і політичною 
платформою для реалізації подальших кроків із відбудови та розвитку України, мирного 
майбутнього нашої держави та стійкості демократичного світу. На цьому наголосив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції із Президентом Швейцарської 
Конфедерації Ігнаціо Кассісом у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, 
повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Каміну. 
 
Бізнес підтримали. Час підтримати державу [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – 
Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/biznes-pidtrimali-chas-pidtrimati-derzhavu/ (дата звернення: 
26.05.2022). – Загол. з екрана.  
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україні варто повернутися на довоєнну 
систему оподаткування. Про це він наголосив в ефірі загальнонаціонального марафону, 
повідомляє Укрінформ. 
 
Уряд вніс нові зміни до постанови щодо використання електронного підпису на 
захищеному носії [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 
26.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-vnis-novi-zmini-do-
postanovi-shodo-vikorista/ (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана.  
Обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії в Україні 
відтермінували на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців із дня його 
припинення. 25 травня Уряд ухвалив зміни у відповідну постанову. Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
Міністри соціальної політики України та Литви обговорили програми підтримки 
тимчасово переміщених українців [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. 
дані. – Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/ministri-
socialnoyi-politiki-ukrayini-ta-litvi-obg/ (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана.  
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час візиту до Литви обговорила 
з Міністром соціального захисту та праці Литовської Республіки Монікою Навіцкене 
умови перебування та програми підтримки тимчасово переміщених українців. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
Вступ-2022: затверджено загальну характеристику та схеми нарахування балів блоку МКТ 
з іноземної мови [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 
26.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/vstup-2022-zatverdzheno-
zagalnu-harakteristiku-ta-/ (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана.  
Вчора, 25 травня 2022 року, Український центр оцінювання якості освіти затвердив 
загальну характеристику та схеми нарахування балів блоку магістерського комплексного 
тесту з іноземної мови. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
З 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок 
Польщею [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 
26.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/z-1-chervnya-zminyuyutsya-
pravila-vidachi-bezkosht/ (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана.  



З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду 
лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, 
Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
Черкасець О. Джонсон підтримав відправку в Україну далекобійних РСЗВ [Електронний 
ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим 
доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166678/ (дата звернення: 27.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ посилити військову 
підтримку Україні та якнайшвидше доставити сучасне потужне озброєння, зокрема 
РСЗВ. 
 
Черкасець О. Зеленський і прем’єр Нідерландів дискутували щодо членства України в ЄС 
[Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
27.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166690/ (дата 
звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Розбіжності у поглядах щодо членства України в ЄС виникли у Президента України 
Володимира Зеленського  із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. 
 
Греція та Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, - ЗМІ 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/270522-greciya-ta-kipr-vystupayut-proty-pryskorenogo-vstupu-
ukrayiny-do-yes-zmi (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Греція та Кіпр підтримують вступ України до Євросоюзу, але виступають проти 
прискореного процесу за пропозицією кількох східноєвропейських країн. 
 
Війна з Росією затягується і може тривати до кінця року, - розвідка [Електронний ресурс] 
// День. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/270522-viyna-z-rosiyeyu-zatyaguyetsya-i-mozhe-tryvaty-do-kincya-
roku-rozvidka (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент РФ Володимир Путін не має наміру відмовлятися від своїх планів із 
захоплення України, тому не виключено, що активні бойові дії затягнуться до кінця року. 
 
Джонсон пропонує Україні новий альянс як альтернативу вступу до ЄС, - ЗМІ 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/270522-dzhonson-proponuye-ukrayini-novyy-alyans-yak-
alternatyvu-vstupu-do-yes-zmi (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Прем'єр Британії Борис Джонсон має намір створити окремий альянс на противагу ЄС з 
ліберальних держав, які ревно ставляться до свого суверенітету і бачать у Російській 
Федерації національну загрозу. 
 
Влада Сєвєродонецька готує шляхи евакуації, але сподівається, що місто вистоїть, - ОВА 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/270522-vlada-syevyerodonecka-gotuye-shlyahy-evakuaciyi-ale-
spodivayetsya-shcho-misto-vystoyit (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Влада Сєвєродонецька готує шляхи евакуації, але сподівається і вірить в ЗСУ, вірить, що 
місто вистоїть. 
 
Японія виділяє $166 млн екстреної грантової допомоги для гуманітарної підтримки 
України [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим 
доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/270522-yaponiya-vydilyaye-166-mln-ekstrenoyi-



grantovoyi-dopomogy-dlya-gumanitarnoyi-pidtrymky (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Уряд Японії виділив екстрену грантову допомогу на суму 166 млн доларів у відповідь на 
дедалі більшу потребу в гуманітарній підтримці в Україні. 
 
Освіта має працювати за вітчизняними стандартами [Електронний ресурс] // Урядовий 
кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/osvita-maye-pracyuvati-za-vitchiznyanimi-standarta/ (дата 
звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана.  
До Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
надходять сигнали про те, що так званий голова Херсонської обласної адміністрації 
Володимир Сальдо, якого призначила окупаційна влада, має намір зібрати всіх директорів 
шкіл та дитячих садків Херсона, щоб змусити заклади освіти перейти на російську 
програму. 
 
Україна прийме чемпіонат Європи з карате у 2026 році [Електронний ресурс] // Урядовий 
кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-prijme-chempionat-yevropi-z-karate-u-2026/ (дата 
звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана.  
Рішення про проведення континентальної першості в Україні було ухвалено на засіданні 
виконавчого комітету Європейської федерації карате (EKF). Відповідну заявку Україна 
подала у листопаді 2021 року. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
Нафтогаз спростовує, що тарифи на тепло зростуть утричі [Електронний ресурс] // 
Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/naftogaz-sprostovuye-sho-tarifi-na-teplo-zrostut-u/ (дата 
звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана.  
У НАК «Нафтогаз України» назвали інформацію щодо підвищення в Україні ціни на 
опалення, яка була поширена в низці засобів масової інформації, маніпулятивною і 
запевнили, що тарифи на газ та тепло для населення залишаться незмінними. 
 
Україна та Великобританія нарощуватимуть інвестиційну складову співпраці 
[Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим 
доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-ta-velikobritaniya-naroshuvatimut-investi/ 
(дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана.  
Україна та Велика Британія мають значні перспективи у лібералізації двосторонньої 
торгівлі, збільшенні товарообігу та розвитку інвестиційної складової співробітництва 
між країнами. 
 
У Білорусі на все літо обмежили доступ до трьох районів, які межують з Україною 
[Електронний ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162473 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Прикордонний комітет білорусі обмежив перебування у прикордонній смузі трьох 
районів, що межують з Україною. 
 
Участь у мультимедійному тесті підтвердили майже 150 тисяч випускників [Електронний 
ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162480 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, спеціальну форму у вкладці 
«Підтвердження участі в НМТ» заповнили майже 149 тисяч учасників. 
 



В Україні арештували активи «Роснефти» на майже 23 млн грн [Електронний ресурс] // 
Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162488 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майже 23 млн грн коштів підприємства, 
підконтрольного Росії, а точніше - ПАТ "Нефтяная компания "Роснефть". Про це 
повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН. 
 
Японія виділяє 166 мільйонів доларів екстреної допомоги для підтримки України 
[Електронний ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162489 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
«27 травня уряд Японії прийняв рішення щодо виділення екстреної грантової допомоги на 
суму майже 166 млн дол. США у відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній 
підтримці в Україні». 
 
Джо Байден скасував мита на українську сталь на один рік [Електронний ресурс] // Голос 
України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162493 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент США Джо Байден підписав указ, яким затвердив скасування мита на сталь з 
України на один рік. 
 
З початку року 219 особам уже оголошено про підозру у державній зраді [Електронний 
ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162490 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
За статтею про державну зраду з початку року зареєстровано та розслідується 789 
кримінальних проваджень, 219 особам уже оголошено про підозру. 
 
Здоровило Т. ЄС анулює з шостого пакету санкцій проти РФ ембарго на трубопровідну 
нафту – Bloomberg [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. 
дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166705/ (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Для подолання блокування пакету санкцій низкою країн Євросоюз запропонував 
заборонити імпорт морської нафти з Росії, але відтермінував ембарго на трубопровідну 
нафту. 
 
Участь у мультимедійному тесті підтвердили майже 150 тисяч випускників [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280522-uchast-u-multymediynomu-testi-pidtverdyly-mayzhe-150-
tysyach-vypusknykiv (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, спеціальну форму на 
інформаційній сторінці у вкладці «Підтвердження участі в НМТ», заповнили близько 149 
тисяч учасників. 
 
Україна вимагає від Німеччини зупинити Nord Stream 1 [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/280522-
ukrayina-vymagaye-vid-nimechchyny-zupynyty-nord-stream-1 (дата звернення: 28.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Оператор ГТС України та НАК «Нафтогаз» закликають скасувати юридичні 
виключення для «Північного потоку-1» у Німеччині. 
 



Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців з України [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280522-yaponiya-platytyme-kompaniyam-za-pracevlashtuvannya-
pereselenciv-z-ukrayiny (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Міністерство праці Японії заявило, що компанії, які наймають українських переселенців, 
матимуть право на отримання грантів у розмірі до 600 тисяч ієн (140 тисяч гривень). 
 
Україні не потрібна альтернатива членства у Євросоюзі, – Зеленський [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280522-ukrayini-ne-potribna-alternatyva-chlenstva-u-yevrosoyuzi-
zelenskyy (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном варіант європейської 
політичної спільноти для країн, які не є формальними членами Європейського Союзу, не є 
прийнятним для України. 
 
Міноборони: Зараз немає даних, які свідчили б про наступ на Київ «прямо сьогодні» 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280522-minoborony-zaraz-nemaye-danyh-yaki-svidchyly-b-pro-
nastup-na-kyyiv-pryamo-sogodni (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Наразі у Міноборони немає інформації ані від Генштабу ЗСУ, ані від розвідки про 
можливий наступ на Київ, водночас нагнітання може бути вигідне ворогу. 
 
Загальна сума прямих збитків інфраструктури вже перевищує $105,5 млрд, - KSE 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280522-zagalna-suma-pryamyh-zbytkiv-infrastruktury-vzhe-
perevyshchuye-1055-mlrd-kse (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Прямі збитки економіки України від пошкодження та руйнування житлових і 
нежитлових будівель та інфраструктури через повномасштабне вторгнення Росії вже 
перевищують 105,5 млрд доларів, загальна сума збитків інфраструктури оцінюється у 
межах 564 - 600 млрд доларів. 
 
"Донбасенерго" зупинив роботу Слов'янської ТЕС [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/280522-
donbasenergo-zupynyv-robotu-slovyanskoyi-tes (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
ПАТ "Донбасенерго" ухвалило рішення про зупинення роботи Слов'янської ТЕС з 27 
травня з метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також евакуації її 
працівників і членів їхніх сімей. 
 
Тарифи утримуватимуть за рахунок спецфонду [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. 
– Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/tarifi-utrimuvatimut-za-rahunok-specfondu/ (дата звернення: 
28.05.2022). – Загол. з екрана.  
Кабінет Міністрів створить спеціальний фонд держбюджету для надходжень від 
міжнародних донорів, за рахунок якого матиме змогу утримувати тарифи на газ для 
населення, компенсувати різницю в тарифах для підприємств теплокомуненерго та 
операторів газорозподільних мереж. 
 
Уряд спростив умови перебування іноземних журналістів в Україні [Електронний ресурс] 
// Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-sprostiv-umovi-perebuvannya-inozemnih-zhurna/ (дата 
звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана.  



Відтепер іноземні журналісти, які мають акредитацію на час дії воєнного стану, 
можуть не турбуватись про продовження дозволу на перебування на території нашої 
держави. До них не застосовуватимуться обмеження строків тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства. Такі правила Уряд встановив на період дії воєнного 
стану та протягом 30 днів після його скасування чи припинення. Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
Укрзалізниця призначає нічний поїзд № 53/54 Київ — Перемишль [Електронний ресурс] // 
Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-priznachaye-nichnij-poyizd-5354-kiyi/ (дата 
звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана.  
Поїзд № 53/54 Київ — Перемишль вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та 
прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне 
курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21. Про це 
повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
Здоровило Т. ЗСУ вибили ворога з тошківки та відтіснили від траси Лисичанськ-Бахмут – 
Гайдай [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 29.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166706/ (дата 
звернення: 29.05.2022). – Загол. з екрана. 
Українська армія на Луганщині посунула війська рашистів від траси «Лисичанськ-
Бахмут», якою в область доправляються гуманітарні вантажі, і вона тепер менше 
прострілюється. 
 
Здоровило Т. У Європолі побоюються потрапляння зброї до злочинців після війни в 
Україні [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 29.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166711/ (дата 
звернення: 29.05.2022). – Загол. з екрана. 
Озброєння, яке нині постачається Україні з ЄС у вигляді військової допомоги для 
протистояння російській збройній агресії, згодом може потрапити до рук злочинців – 
переживають у Європолі. 
 
Черкасець О. Байрактар для України: литовці за три дні зібрали 5 млн євро [Електронний 
ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 29.05.2022. – Режим 
доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166716/ (дата звернення: 29.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Сотні литовців об’єдналися, щоб допомогти Україні у боротьбі з російським агресором. 
За три дні ними було зібрано 5 млн євро. Цієї суми достатньо, щоб придбати необхідний  
«Байрактар» для українських воїнів. Ініціатором збору коштів на безпілотник став 
засновник литовського інтернет-мовника Laisves TV Андріус Тапінас. 
 
Шмигаль: Через війну близько 35% економіки України не працює [Електронний ресурс] // 
День. – Електрон. дані. – Україна, 29.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/290522-shmygal-cherez-viynu-blyzko-35-ekonomiky-ukrayiny-ne-
pracyuye (дата звернення: 29.05.2022). – Загол. з екрана. 
Через війну приблизно 35% економіки України сьогодні не працює. Про це повідомив 
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в коментарі BBC News Україна, передає Укрінформ. 
 
Здоровило Т. Росія підтягує війська та техніку в Курську область до українського кордону 
[Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
30.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166728/ (дата 
звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 



У Курську область Росія відправила  війська, що на кордоні з Україною, артилерію та 
ракетні установки. 
 
Черкасець О. Угода країн ЄС про ембарго на нафту з РФ буде частковою - Боррель 
[Електронний ресурс] ] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
30.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166735/ (дата 
звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки 
Жозеп Боррель 30 травня підтвердив, що, врахувуючи інтереси держав, які не мають 
морського доступу до постачання палива, країни ЄС узгодили частковим ембарго на 
нафту з Росії. 
 
Черкасець О. Майже пів України потрібно розміновувати - ДСНС [Електронний ресурс] / 
О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166738/ (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування 
ДСНС Олег Бондар наголосив, що розміновувати необхідно майже пів території України. 
 
Окупанти з боями змогли зайти на околиці Сєвєродонецька, - Гайдай [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300522-okupanty-z-boyamy-zmogly-zayty-na-okolyci-
syevyerodonecka-gayday (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
29 травня російські окупанти з боями змогли зайти на околиці Сєвєродонецька. Під час 
обстрілів міста загинули двоє цивільних. Ще 7 мешканців регіону дістали поранень. Про 
це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Вільне радіо. 
 
Посли ЄС не досягли домовленості щодо санкцій для РФ із забороною на нафту 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300522-posly-yes-ne-dosyagly-domovlenosti-shchodo-sankciy-dlya-
rf-iz-zaboronoyu-na-naftu (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Посли країн-членів Європейського Союзу не змогли узгодити шостий пакет санкцій для 
Росії, який передбачав заборону на російську нафту, повідомляє Інтерфакс-Україна. 
 
Адміністрація США не плануює передавати Україні ракети великої дальності, - Байден 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300522-administraciya-ssha-ne-planuyuye-peredavaty-ukrayini-
velykoyi-dalnosti-bayden (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація не планує постачати Україні 
ракети великої дальності для потенційного ураження території Росії. Про це він сказав 
журналістам у Білому домі в понеділок, передає Укрінформ із посиланням на CNN. 
 
Для розвитку малого й середнього бізнесу в Україні напрацьовуємо рішення разом із 
ПРООН, - Шмигаль [Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. 
– Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/300522-dlya-rozvytku-malogo-y-serednogo-
biznesu-v-ukrayini-napracovuyemo-rishennya-razom-iz (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. 
з екрана. 
Швидке відновлення критичної та житлової інфраструктури, підтримку людей та 
створення робочих місць в Україні обговорили під час онлайн-зустрічі Прем’єр-міністр 
України Денис Шмигаль та Адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер, 
повідомляє Урядовий портал. 
 



Виплати ВПО тепер отримуватимуть лише переселенці з деяких регіонів [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300522-vyplaty-vpo-teper-otrymuvatymut-lyshe-pereselenci-z-
deyakyh-regioniv (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Виплати від держави тепер отримуватимуть лише переселенці з деяких регіонів, 
повідомляє Вільне радіо. Пояснюємо, хто саме може розраховувати на допомогу. 
 
Уряд передав Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 25 нових 
високопрохідних автомобілів [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. 
– Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-peredav-centru-
ekstrenoyi-medichnoyi-dopomog/ (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана.  
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагородив державними відзнаками працівників Центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вручення відбулося 27 травня з 
нагоди Дня екстреної медичної допомоги за участі Міністра охорони здоров’я Віктора 
Ляшка. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
Японський виробник важкої техніки Komatsu повертається в Україну [Електронний 
ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/yaponskij-virobnik-vazhkoyi-tehniki-komatsu-povert/ (дата 
звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Японський виробник будівельної та гірничодобувної техніки Komatsu відновив постачання 
в Україну запчастин для своєї техніки, припинене після початку повномасштабного 
вторгнення РФ в Україну. 
 
Допомогу за е-лікарняним тепер можна отримати на підставі витягу [Електронний ресурс] 
// Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/dopomogu-za-e-likarnyanim-teper-mozhna-otrimati-na/ (дата 
звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана.  
Електронні лікарняні продовжують формуватися і в умовах воєнного стану, а Фонд 
соціального страхування України штатно здійснює їх оплату – з початку війни 
фінансування лікарняних і страхових виплат не призупинялось ні на день. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
Франція продовжить постачати Україні гаубиці Caesar [Електронний ресурс] // Урядовий 
кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/franciya-prodovzhit-postachati-ukrayini-gaubici-ca/ (дата 
звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана.  
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що її країна продовжить 
постачати в Україну артилерійські установки САУ «Цезар». 
 
В Україні дозволили проведення змагань, але без глядачів [Електронний ресурс] // Голос 
України. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162697 (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
У деяких місцевостях можуть відновитися спортивні турніри. 
 
Здоровило Т. Російські загарбники продовжують штурмувати райони Сєвєродонецька і 
Тошківки – Гайдай [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. 
дані. – Україна, 31.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166744/ (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Війська РФ продовжують штурмувати райони міст Сєвєродонецьк і Тошківка, а також 
райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області. 



 
Здоровило Т. Офіс президента пояснив причини вимкнення з ефіру «каналів Порошенка» 
[Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
31.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166745/ (дата 
звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента заявив, що 5 канал, Прямий та 
Еспресо, які відносять до пулу Петра Порошенка, вимкнули з цифрового ефіру нібито 
через "нарцисизм" п’ятого президента України та "руйнівні інформаційні технології". 
 
Здоровило Т. У центрі Сєвєродонецька йдуть бої: ворог контролює близько половини 
міста [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
31.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166753/ (дата 
звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Сєвєродонецьку Луганської області в центральній частині міста точаться бої: 
російські окупанти контролюють значну частину міста. 
 
І. Поваляєв В РФ обіцяють розблокувати чорноморські порти України в обмін на 
розмінування [Електронний ресурс] / І. Поваляєв // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 31.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166755/ (дата 
звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
Керівництво Росії нібито готове пропустити судна із українським зерном із портів 
України на чорноморському узбережжі в Середземне море без скасування санкцій. 
 
Черкасець О. Майно та рахунки російської «Татнефті» арештовано судом в Україні 
[Електронний ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 
31.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166760/ (дата 
звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
На майно російської нафтової компанії "Татнефть" накрали арешт. Крім того, рахунки 
компанії та корпоративні права компанії також арештовані. 
 
У ЄС підтверджують готовність розглянути заявку України на членство у червні 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/310522-u-yes-pidtverdzhuyut-gotovnist-rozglyanuty-zayavku-
ukrayiny-na-chlenstvo-u-chervni (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
Лідери Європейського Союзу підтверджують готовність розглянути на найближчому 
саміті у червні заявку України на членство в ЄС. 
 
Російські війська контролюють частину Сєвєродонецька, - Гайдай [Електронний ресурс] // 
День. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/310522-rosiyski-viyska-kontrolyuyut-chastynu-syevyerodonecka-
gayday (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
Частину Сєвєродонецька (Луганська область) вже контролюють російські війська. 
Окупанти не можуть просуватися містом, бо там залишаються українські військові. 
 
СБУ викрила російську агентуру в "Укроборонпромі" [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/310522-
sbu-vykryla-rosiysku-agenturu-v-ukroboronpromi (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Служба безпеки України викрила російську агентуру в "Укроборонпромі" та затримала 
колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході сторони, повідомив речник СБУ Артем 
Дехтяренко. 
 



ВР В Україні 28 липня відзначатимуть День державності [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/310522-
vr-v-ukrayini-28-lypnya-vidznachatymut-den-derzhavnosti (дата звернення: 31.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Верховна Рада встановила 28 липня святковий день – День української державності. 
 
ВР збільшила бюджетні видатки на оборону та соціальні виплати на 287 млрд грн 
[Електронний ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/310522-vr-zbilshyla-byudzhetni-vydatky-na-oboronu-ta-socialni-
vyplaty-na-287-mlrd-grn (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету на 2022 рік, збільшивши 
видаткову частину на 287,1 млрд грн за рахунок додаткових зовнішніх запозичень. 
 
Болгарія зупиняє державну програму розміщення українських біженців [Електронний 
ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/bolgariya-zupinyaye-derzhavnu-programu-rozmishenny/ (дата 
звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана.  
Влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити 
собі утримувати громадян України у прибережних готелях після вівторка, 31 травня. 
 
Разом із ПРООН напрацьовуємо рішення для розвитку малого й середнього бізнесу в 
Україні [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022. 
– Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/razom-iz-proon-napracovuyemo-rishennya-
dlya-rozvit/ (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана.  
Швидке відновлення критичної та житлової інфраструктури, підтримку людей та 
створення робочих місць в Україні обговорили під час онлайн-зустрічі Прем’єр-міністр 
України Денис Шмигаль та Адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер. Про 
це повідомляє Урядовий портал. 
 
Україна отримала від Французької Республіки пожежну техніку та автомобілі медичної 
допомоги [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 
31.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-otrimala-vid-
francuzkoyi-respubliki-pozhe/ (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана.  
Шість пожежно-рятувальних автомобілів та сім авто медичної допомоги отримало 
сьогодні Міністерство внутрішніх справ від Уряду Французької Республіки. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
Україна у травні експортувала більш як мільйон тонн зерна [Електронний ресурс] // 
Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-u-travni-eksportuvala-bilsh-yak-miljon-to/ (дата 
звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана.  
Станом на 30 травня Україна вже експортувала понад 46,9 млн тонн зернових та 
зернобобових, з них у травні — 1,06 млн тонн. 
 
Затверджено умови отримання пільгового кредиту від Канади у розмірі 1 млрд канадських 
доларів [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022. 
– Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/zatverdzheno-umovi-otrimannya-pilgovogo-
kreditu-vi/ (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана.  
Cьогодні, 31 травня 2022 року, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про 
здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Її 
Величності Королеви від імені Канади, представленої Міністром фінансів». Про це 
повідомляє Урядовий портал. 



 
 
 


