
Єдина країна - Україна і світ 07.05.20 

 

ТОП 

 

Під Чорнобилем гасять кілька осередків 

тління торфовищ 

Станом на ранок четверга у Чорнобильській 

зоні триває гасіння окремих осередків тління 

торфовищ. 

 

Іспанія продовжила режим надзвичайного 

стану 

Конгрес Іспанії схвалив прохання уряду щодо 

продовження дії надзвичайного стану в країні 

у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 

до 24 травня. 
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Мер найбільшого міста Амазонки просить 

допомоги в боротьбі з COVID-19 

Мер найбільшого міста тропічного лісу 

Амазонки закликав світових лідерів допомогти 

в боротьбі з коронавірусом. 

 

У Білорусі виявили вже понад 19 тисяч 

випадків COVID-19 

У Білорусі підтверджено 19 255 випадків 

коронавірусного захворювання COVID-19. 

 

МОЗ Туреччини каже, що взяв під контроль 

поширення COVID-19 в країні 

Туреччина пройшла перший етап 

протистояння пандемії, упродовж якого 

епідемію було взято під контроль. 

 

Коронавірус до Франції могли занести 

спортсмени після ігор в Ухані – ЗМІ 

Коронавірус міг потрапити до Франції ще у 

жовтні-листопаді 2019 року після участі 

французьких спортсменів у Всесвітніх 

військових іграх, які пройшли в епіцентрі 

поширення пандемії у китайському місті 

Ухані. 
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ВООЗ: Ризик повернення жорсткого 

карантину залишається дуже реальним 

Повернення до жорсткого карантину у зв'язку з 

коронавірусом залишається дуже реальним. 

СВІТ 

 

Трамп вважає атаку коронавірусу гіршою за 

події в Перл-Гарборі та 9/11 

Американський президент Дональд Трамп 

заявив, що коронавірус став "найгіршою в 

історії" атакою на Сполучені Штати, 

перевершивши трагедію Перл-Гарбора та 

терористичних нападів 2001 року. 

 

У Венесуелі показали "зізнання" 

американця в організації заколоту проти 

Мадуро 

Держтелебачення Венесуели показало 

відеозапис одного з двох затриманих 

американців, який говорив на камеру 

заготовлений текст і нібито "зізнався" в 

причетності до організації заколоту проти 

режиму Ніколаса Мадуро. 

 

Байден випереджає Трампа у передвиборчих 

рейтингах 

Останні соцопитування в США показали, що 

ексвіцепрезидент Джо Байден випереджає 

нинішнього главу Дональда Трампа принаймні 

на кілька процентних пунктів у 

президентських перегонах. 
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Нідерланди пом’якшують карантин - що 

запрацює з 11 травня 

У Нідерландах з 11 травня відбудеться 

пом’якшення карантинних обмежень, зокрема 

відкриються перукарні та салони краси. 

 

Сербія скасувала надзвичайний стан і 

комендантську годину 

Парламент Сербії скасував надзвичайний стан, 

який було введено у березні у зв'язку з 

епідемією коронавірусу. 

 

 

Міноборони Японії підготує військових 

пілотів до зустрічей з НЛО 

Міністерство оборони Японії планує скласти 

протоколи для своїх військових пілотів щодо 

реагування на виявлені НЛО після того, як 

Пентагон оприлюднив відеокадри таких 

зустрічей за участі літаків американських сил. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Лікарні та якісні дороги: Зеленський 

обговорив з Еміром Катару умови 

залучення інвестицій 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Еміром Держави 

Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, 

під час якої обговорювалися умови залучення 

катарських інвестицій. 
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Форум безпекового співробітництва ОБСЄ 

розглянув вплив COVID-19 на безпеку в 

регіоні 

Учасники онлайн-засідання Форуму 

безпекового співробітництва ОБСЄ, яке 

відбулося 6 травня під головуванням України 

щодо впливу коронавірусу на військово-

політичні аспекти у регіоні ОБСЄ, розглянули 

вплив пандемії на безпеку у регіоні. 

 

Туреччина евакуювала з Аргентини 

дев'ятьох українців 

Туреччина допомогла евакуювати з Аргентини 

дев’ятьох громадян України. 

УКРАЇНА 

 

Порошенко закликав депутатів у четвер 

ухвалити закон щодо страхування медиків 

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро 

Порошенко закликає народних депутатів у 

четвер підтримати законопроєкт "Про 

обов'язкове страхування лікарів, в разі 

зараження на COVID-19". 

 

В Україні вже відновили роботу майже 500 

ринків 

Станом на вівторок, 5 квітня, в Україні 

відновили роботу вже 496 ринків. 
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За кошти Держфонду регіонального 

розвитку цьогоріч реалізують понад 460 

проєктів - Чернишов 

За кошти Державного фонду регіонального 

розвитку планується реалізовати 461 проєкт 

цього року. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти зривали "тишу" біля шести 

населених пунктів, поранений боєць ЗСУ 

За минулу добу збройні формування Російської 

Федерації вісім разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1945 році, був підписаний Акт 

воєнної капітуляції Німеччини. 

 

 

Метро Нью-Йорка вперше за 115 років 

закрили для дезінфекції 

Вперше за 115-річну історію метро в Нью-

Йорку підземка була примусово закрита на 

планове обслуговування з метою проведення 

дезінфекції від коронавірусу. 
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Фінляндія подвоїла квоту на іноземних 

працівників у сільському господарстві 

Уряд Фінляндії збільшив дозволену кількість 

залучених у сільському господарстві 

працівників, що прибувають з-за меж ЄС. 

 

В Індії 122 мільйони осіб втратили роботу 

через карантин 

В Індії у квітні через карантинні заходи у 

зв'язку з пандемією коронавірусу 122 мільйони 

осіб втратили роботу. 

 

Україні прогнозують мокрий сніг, дощі та 

заморозки 

У четвер, 7 травня, в Україні очікуються дощі, 

місцями значні, у західній частині пориви вітру 

15-20 м/с. Температура вдень в Україні 10-15°; 

у східних та більшості південних областей 

вдень 16-21°. 

 

7 травня: народний календар і астровісник 

Нині Сави і Олексія; що крилося за зеленим 

кольором, до чого кувала зозуля, а також 

найголовніше про квіткову повню в Скорпіоні. 
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