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ТОП 

 

МОЗ дозволило клінічні дослідження 

українського препарату для лікування 

COVID-19 

Міністерство охорони здоров'я дозволило 

проведення клінічного випробування 

українського лікарського засобу, призначеного 

для лікування коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

 

У Трампа хочуть розформувати групу 

реагування на коронавірус — ЗМІ 

Білий дім вирішив розформувати цільову групу 

з питань протистояння коронавірусу попри те, 

що Сполучені Штати продовжують лідирувати 

за кількістю хворих у світі та встановлювати 

нові антирекорди за смертністю від COVID-19. 
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У Канаді від COVID-19 загинули вже понад 

4000 осіб, інфікованих - понад 62 тисячі 

Кількість загиблих від нового коронавірусу у 

Канаді перевищила чотири тисячі й продовжує 

зростати. 

 

Коронавірус почав мігрувати континентами 

ще з минулого року – вчені 

Команда британських вчених вивчила зразки 

коронавірусу SARS-CoV-2, підтвердивши його 

природне походження, та встановила, що він 

почав швидко поширюватися ще минулого 

року в Європі, Америці та інших континентах. 

 

Ізраїль атакував позиції угруповання 

ХАМАС у відповідь на ракетний удар 

Армія Ізраїлю атакувала позиції ХАМАС у 

відповідь на ракетний обстріл. 

СВІТ 

 

Генсек ООН: 40% брехні про COVID-19 в 

соцмережах надходила від ботів 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

вказав на масштабну дезінформацію у 

соціальних мережах на тему COVID-19, 

величезна частина якої поширювалася 

фейковими акаунтами. 
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Трамп хоче відновити економіку попри 

загрозу збільшення жертв коронавірусу 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не 

виключає нових жертв серед американців і тих, 

хто "сильно постраждає" від коронавірусу 

після того, як американські штати поступово 

почнуть послаблювати карантинні обмеження. 

 

ЄС очікує від Молдови виконання 

зобов’язань, передбачених Угодою про 

асоціацію 

Європейський Союз очікує, що уряд Молдови 

повною мірою виконає зобов’язання щодо 

впровадження правових та соціальних реформ, 

передбачених Угодою про асоціацію між ЄС і 

Молдовою. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Офіс Президента анонсував азіатське турне 

Зеленського після зняття карантину 

Україна розглядає азійський напрямок як один 

з пріоритетних у розвитку міжнародних 

відносин після зняття обмежень через 

коронавірус. 

 

Курс України до НАТО залишається 

незмінним - Пристайко 

Курс України до членства в НАТО 

залишається незмінним, попри поширення 

COVID-19 Україна продовжує реформи в 

секторі безпеки та оборони. 
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НАТО розвиватиме партнерство з Україною 

та Грузією — Столтенберг 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час 

розмови з президентом Грузії Саломе 

Зурабішвілі нагадав про нещодавнє рішення 

міністрів закордонних справ Альянсу щодо 

подальшого розвитку партнерських відносин з 

Грузією та Україною. 

 

Кулеба назвав три важливі кроки у стратегії 

деокупації Криму 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба повідомив, що Київ розробляє 

стратегію деокупації Криму, при цьому, за 

його словами, є три важливі кроки, які Київ 

повинен виконати. 

 

Полозов розпочав ознайомлення з 

матеріалами «справи Джемілєва» 

Адвокат Микола Полозов розпочав 

ознайомлення з матеріалами «справи Мустафи 

Джемілєва» після того, як йому було 

оголошено про завершення досудового 

слідства й остаточної редакції обвинувачень, за 

якими слідство звинувачує лідера 

кримськотатарського народу. 

 

ЮНІСЕФ передав обладнання 

Костянтинівській інфекційній лікарні 

На Донеччині ЮНІСЕФ передав медичне 

обладнання та засоби індивідуального захисту 

Костянтинівській інфекційній лікарні. 

УКРАЇНА 
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Офіс Президента ініціює проєкт зі створення 

спортивних об’єктів у регіонах – Єрмак 

В Україні розпочинається державний проєкт зі 

створення в кожній області об’єкта спортивної 

інфраструктури, присвяченого видатному 

сучасному спортсмену чи спортсменам з цього 

регіону під робочою назвою "Україна – 

чемпіон!". 

 

У військових шпиталях відновлюють 

планові операції 

У лікувальних установах Збройних Сил із 5 

травня відновлюють виконання планових 

оперативних втручань. 

 

Керівник Інституту раку заявляє про 

шантаж після виявлення ним значних 

махінацій в НІР 

Виконувач обов’язків директора 

Національного інституту раку Олександр 

Яцина заявляє про медійні атаки на нього після 

того, як він подав до прокуратури матеріали 

про підробку тендерної документації на більш 

як 20 млн грн. 

 

Мінекономіки підтримує продовження 

мораторію на перевірки бізнесу 

Українські підприємці мають зосередитися на 

відновленні та запуску роботи майже наново, 

тож Мінекономіки вважає доцільним 

продовження мораторію на перевірки бізнесу. 

 

МОН розробило новий професійний 

стандарт для вчителів шкіл 

Міністерство освіти і науки розробило проєкт 

Професійного стандарту за професіями 

«Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» та «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти». 
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Єрмак пропонує шукати кадри для 

центральних органів влади серед молоді 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

запропонував керівникам областей 

запровадити посади заступників по роботі з 

талановитою молоддю. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу 15 разів порушили 

"тишу", гатили із заборонених мінометів і 

кулеметів 

За минулу добу збройні формування Російської 

Федерації 15 разів порушили режим 

припинення вогню. Внаслідок ворожих 

обстрілів один військовослужбовець 

Об'єднаних сил отримав поранення та один – 

бойове травмування. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні вперше відзначається День 

піхоти 

 

У Харкові зацвіла алея сакур 

Алея сакур, заснована у 2017 році з нагоди 25-

річчя партнерства Японії з Україною, зацвіла у 

Центральному парку культури та відпочинку 

імені Горького у Харкові. 
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У Туреччині офіційно нарахували понад 3,5 

мільйона сирійців 

Нині в Туреччині офіційно зареєстровано 3,58 

мільйона сирійців, понад 402 тисячі осіб вже 

повернулися до Сирії. 

 

Влітку французам обмежать міжнародні 

подорожі – Макрон 

Цього літа у період відпусток французьким 

громадянам обмежать міжнародні подорожі, 

зокрема, за межі Європи. 

 

Том Круз та Ілон Маск планують зняти 

бойовик у космосі 

Американський актор Том Круз разом з 

компанією Ілона Маска SpaceX та 

Американським аерокосмічним агентством 

NASA працюють над створенням першого в 

історії людства художнього фільму бойовика, 

знятого у космосі. 

 

6 травня: народний календар і астровісник 

Нині Юрія-Змієборця; хто сьогодні 

качатиметься по траві, хто збиратиме росу і 

готуємося до непростої повені. 
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