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ТОП 

 

У світі зафіксували більше 4,2 мільйона 

випадків Covid-19 

Станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини 

захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 

527 496 осіб одужали, 287 332 – померли. 

 

Німеччина вступає в нову фазу 

коронавірусної пандемії — Меркель 

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що 

Німеччина вступає в "нову фазу пандемії" з 

менш жорсткими обмеженнями, а мешканцям 

слід дотримуватися "базових вимог", 

необхідних для запобігання поширення вірусу 

нового типу. 
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Джонсон не виключає, що вакцину від 

коронавірусу можуть і не знайти 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон розповів, що очікує на створення 

вакцини від коронавірусу, однак гарантувати, 

що така буде, нині не можна. 

 

Штати хочуть звинуватити Китай у спробах 

викрасти дослідження вакцини COVID-19 

Уряд Сполучених Штатів готується оголосити 

офіційне попередження Китаю через його 

хакерські спроби викрасти дані з 

дослідницьких установ США, що працюють 

над розробкою вакцини проти COVID-19. 

 

Рішення Мін'юсту Трампа припинити 

справу Флінна сколихнуло юридичну 

спільноту США 

Близько двох тисяч колишніх чиновників 

Міністерства юстиції США підписали лист, у 

якому закликали генпрокурора Вільяма Барра 

подати у відставку після його "неналежного 

втручання" у кримінальну справу проти 

ексрадника Трампа з питань нацбезпеки 

Майкла Флінна. 

 

У Білорусі затримали понад сто 

опозиціонерів, блогерів та журналістів 

Перед Днем перемоги 9 травня і після нього в 

Білорусі затримали понад 100 опозиційних 

блогерів, журналістів і підписників їхніх 

каналів, які критикують владу. Вони брали 

участь у стрімах, в яких розповідали про 

ситуацію в регіонах. 

СВІТ 
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Рада ЄС ухвалила висновки щодо розвитку 

Східного Партнерства після 2020 року 

Рада ЄС ухвалила у понеділок висновки щодо 

розвитку Східного Партнерства після 2020 

року, в яких підтвердила стратегічну 

важливість цієї програми та об’єднані 

зобов’язання її учасників будувати спільний 

простір демократії, добробуту і стабільності. 

 

Швеція дозволила будувати газопровід 

Baltic Pipe на своїй території у Балтійському 

морі 

Швеція дозволила будівництво газопроводу 

Baltic Pipe, котрий повинен поєднати Польщу, 

Данію та Норвегію у своїй економічній зоні у 

Балтійському морі, та зменшити залежність 

країн східної Європи від поставок газу з Росії. 

 

Новий уряд Ізраїлю складе присягу 14 

травня 

Церемонія складання присяги нового уряду 

Ізраїля, сформованого за результатами виборів 

2 березня, відбудеться у четвер, 14 травня в 

ізраїльському парламенті (Кнесеті). 

 

Полякам запропонували змішане 

голосування на виборах президента 

Правляча польська партія "Закон та 

справедливість" разом з політичним 

об'єднанням "Згода" внесли до парламенту 

проєкт поправок до закону про вибори 

президента за допомогою пошти. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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У Конгресі США закликали покарати 

російський режим за політичні 

переслідування 

Проєкт нової резолюції Конгресу США, 

представлений у понеділок, закликає 

російський режим звільнити всіх політичних 

в'язнів та пропонує уряду США запровадити 

нові санкції проти РФ через порушення прав 

людини. 

 

Посол сказав, коли Берлін буде готовий 

прийняти "нормандський саміт" 

Україна та її партнери не можуть назвати 

точну дату наступного саміту глав держав у 

"нормандському форматі", але Німеччина має 

"залізну критичну волю" провести цей захід у 

Берліні. 

 

 

Українські виробники чекають перегляду 

умов Угоди про асоціацію з ЄС — 

Пристайко 

Для України наразі дуже вдалий момент для 

перегляду умов Угоди про асоціацію з ЄС та 

поглиблення співпраці з європейськими 

країнами. 

УКРАЇНА 

 

Геращенко розповів про лікарні МВС, де 

копів та нацгвардійців тестують на COVID-

19 

У системі МВС є достатньо можливостей для 

тестування всіх поліціянтів та нацгвардійців на 

COVID-19. 
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Поліція почала внутрішнє розслідування 

через збір даних про євреїв Коломиї 

Департамент внутрішньої безпеки та Головне 

слідче управління Національної поліції 

проведуть розслідування щодо поліції Івано-

Франківської області у зв'язку зі збором даних 

про євреїв Коломиї. 

 

У ВМС почали набір в екіпаж для 

патрульних катерів класу Island 

У ВМС формують нові екіпажі для майбутніх 

патрульних катерів класу Island. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують 120-мм міномети і 

СПГ, втрат немає 

За минулу добу окупанти шість разів 

відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Міжнародний день 

медичної сестри. 
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В Ухані пересадили легені пацієнту, який 

перехворів на COVID-19 

Лікарі лікарні при Уханьском університеті, 

провінція Хубей, Китай, провели операцію з 

трансплантації легенів 54-річному чоловікові, 

який перехворів на коронавірусну інфекцію. 

 

Литва і Польща відкрили кордони для 

працівників, підприємців та студентів 

Литва і Польща вирішили відкрити свої 

кордони для в'їзду працівників, підприємців і 

студентів. 

 

Мінливий травень: в Україні прогнозують 

грози, шквали й заморозки 

У вівторок, 12 травня, в Україні очікуються 

помірні дощі, температура вдень становитиме 

від 2 до 26° тепла. 

 

 

12 травня: народний календар і астровісник 

Нині дев’яти мучеників-цілителів; що писати 

на дверях будинку, та міняємо небо на землю. 
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