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ТОП 

 

У світі - 3,9 мільйона випадків 

коронавірусу, одужали понад 1,3 мільйона 

Станом на ранок 8 березня у світі зафіксовано 

3 917 564 випадки коронавірусу, зокрема 270 

720 осіб загинули і 1 344 120 одужали. 

 

 

Обсяг фінансової підтримки України з боку 

МВФ не зміниться — Мінфін 

Обсяг фінансової підтримки України з боку 

Міжнародного валютного фонду (МВФ) не 

зміниться через зміну програми допомоги. 
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Франція з 12 травня відчиняє майже усі 

школи 

Уряд Франції в рамках пом’якшення карантину 

з 12 травня відкриє 90% шкіл, за парти сядуть 

1 мільйон учнів, і до роботи повернуться 130 

тисяч вчителів. 

 

В Італії з 18 травня дозволять церковні 

служби 

Влада Італії дозволила відновити з 18 травня 

проведення церковних служб, а також обрядів 

хрещення, весіль та похоронів. 

 

У ЄС розробили правила професійної 

кваліфікації для медиків-іноземців 

З огляду на брак медичного персоналу 

Єврокомісія розробила практичні інструкції, 

які мають допомогти країнам ЄС прискорити 

процедуру визнання професійної кваліфікації 

медичного персоналу з інших країн. 

СВІТ 

 

ООН представила оновлений план 

реагування на пандемію 

Новий план гуманітарного реагування на 

наслідки пандемії, представлений в ООН у 

четвер, передбачає збільшення видатків до $6,7 

млрд. 
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У Радбезі ООН обговорять спроби деяких 

держав переглянути уроки Другої світової 

Рада Безпеки ООН у п'ятницю проведе 

засідання з нагоди 75-ї річниці завершення 

Другої світової війни в Європі. Йтиметься про 

те, як уникнути подібної трагедії в 

майбутньому, а також про наміри окремих 

країн підірвати повоєнний світовий порядок. 

 

Бойовики Вагнера є інструментом впливу 

Кремля - Держдеп 

Так звана група Вагнера маскується під 

приватну військову компанію, але насправді 

вона є прихованим інструментом Кремля для 

досягнення локальних політичних цілей. 

 

Країни НАТО нагадують про 

неприпустимість поділу світу на зони 

впливу 

Завершення Другої світової війни у травні 1945 

року для частини Європи означало не 

визволення, а комуністичне поневолення, тому 

міжнародна спільнота має рішуче засудити 

концепцію поділу світу на зони впливу. 

 

Сейм Польщі дозволив голосувати на 

президентських виборах поштою 

Нижня плата польського парламенту в четвер, 

7 травня, відхилила рішення Сенату, який у 

вівторок проголосував проти 

кореспонденційного (поштового) голосування 

під час виборів президента Польщі. 
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Уряд Канади викупить у фермерів 

надлишки продукції з благодійною метою 

Влада Канади викуповуватиме у фермерів 

надлишки продовольства та передаватиме їх на 

благодійність. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Помпео відзначив зусилля української 

дипломатії у мирному врегулюванні на 

Донбасі 

Держсекретар США Майкл Помпео позитивно 

оцінив зусилля української дипломатії з 

урегулювання на Донбасі та пообіцяв далі 

тиснути на РФ, аби примусити її до виконання 

Мінських домовленостей. 

 

 

Отримати $5 мільярдів за новою програмою 

буде легше - представник України в МВФ 

Україні буде легше отримати 5 млрд доларів 

від Міжнародного валютного фонду за новою 

програмою. 

 

 

Катар розгляне низку інвестиційних 

проєктів для реалізації в Україні - Кулеба 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба та заступник прем’єр-міністра - міністр 

закордонних справ Держави Катар Шейх 

Мухаммад бін Абдулрахман бін Джассім Аль 

Тані домовилися, що Катар розгляне низку 

інвестиційних проєктів, які можуть бути 

реалізовані в Україні. 

УКРАЇНА 
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Степанов - про медреформу: Лікарні не 

закриватимуть, зарплату медикам треба 

підвищити 

Реформування медичної сфери триватиме, 

однак лікарень не закриватимуть, а 

фінансування первинної ланки планується на 

рівні, не нижчому, ніж у 2019 році. 

 

Онкодиспансери завдяки медреформі 

можуть отримати на 70% більше коштів - 

депутат 

Онкологічні диспансери завдяки медичній 

реформі можуть отримати на 70% більше 

коштів, а 60% лікарень підвищили 

фінансування. 

 

Держава не стягує гроші з ПриватБанку, а 

виконує ухвалу суду – Малюська 

Держава не стягує сім мільярдів гривень з 

ПриватБанку на користь компаній братів 

Суркісів, а виконує ухвалу суду. 

 

Антикорупційний суд оголосив вирок 

ексдиректору Львівського бронетанкового 

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду 

про визнання винуватості між прокурором і 

ексдиректором Львівського бронетанкового 

заводу у справі про недостовірне 

декларування. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти на Донбасі 21 раз порушили 

"тишу", поранені шестеро бійців ООС 

За минулу добу збройні формування РФ 21 раз 

порушили режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

8 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні, так само як у світі, 

відзначається День пам’яті та примирення, 

присвячений пам’яті жертв Другої світової 

війни. 

 

Українці проведуть у Берліні церемонію з 

нагоди 75-річчя визволення Європи від 

фашизму 

Посольство України в ФРН планує проведення 

8 травня біля меморіалу в берлінському парку 

Тіргартен церемонії вшанування загиблих у 

Другій світовій війні, на яку запросило 

німецьких та зарубіжних друзів. 

 

Мінветеранів закликає утриматися від 

масових заходів 8 і 9 травня 

Міністерство у справах ветеранів закликає 

громадян утриматися від організації та 

відвідування масових заходів, приурочених до 

Дня пам'яті та примирення. 
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Пом’якшення карантину в Україні – що 

дозволяється з 11 травня 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував 

інфографіку щодо урядового рішення про 

пом’якшення карантину з 11 травня 

(ІНФОГРАФІКА) 

 

За порушення карантину канадцям 

виписали штрафів більш як на $4 мільйони 

За останні два тижні громадянам Канади за 

порушення правил карантину було виписано 

штрафів на загальну суму 5,8 млн дол. 

(близько 4,3 млн дол. США). 

 

 

Дощі трохи вгамуються - в Україну йде 

потепління 

У п’ятницю, 8 травня, в Україні невеликий 

дощ, вночі у західних областях, вдень на 

Правобережжі без опадів. Вдень у центральних 

та південних областях місцями пориви вітру 

15-20 м/с, температура вночі 3-8° тепла, вдень 

12-17°. 

 

8 травня: народний календар і астровісник 

Нині святого Марка; де нині ключі від неба, 

кому буде парко, та коли закінчиться карантин. 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021324-pomaksenna-karantinu-v-ukraini-so-dozvolaetsa-z-11-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021324-pomaksenna-karantinu-v-ukraini-so-dozvolaetsa-z-11-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3021324-pomaksenna-karantinu-v-ukraini-so-dozvolaetsa-z-11-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3021361-kanadcam-vipisali-ponad-4-miljoni-strafiv-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3021361-kanadcam-vipisali-ponad-4-miljoni-strafiv-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3021361-kanadcam-vipisali-ponad-4-miljoni-strafiv-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3021233-dosi-potrohu-vgamuutsa-v-ukrainu-jde-poteplinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3021233-dosi-potrohu-vgamuutsa-v-ukrainu-jde-poteplinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3021233-dosi-potrohu-vgamuutsa-v-ukrainu-jde-poteplinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3020762-8-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3020762-8-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

