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ТОП 

 

У світі зафіксували понад 4,34 мільйона 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 13 травня на COVID-19 

захворіли 4 342 453 осіб, з них 292 893 особи 

померли, 1 602 443 – одужали. 

 

У Польщі за добу зафіксували рекордну 

кількість хворих на COVID-19 від початку 

пандемії 

У вівторок, 12 травня, в Польщі 

зафіксували 595 нових випадків зараження 

коронавірусом, померло 28 осіб. 
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Євросоюз визначив напрямки оборонної 

політики в умовах пандемії COVID-19 

Міністри оборони країн ЄС, які провели у 

вівторок зустріч у форматі телеконференції, 

визначили чотири головні напрямки Спільної 

політики у сфері безпеки та оборони, 

спрямовані на боротьбу з коронавірусом й на 

подолання його довгострокових наслідків та 

впливу на спільну безпеку. 

 

Генсек ООН закликав релігійних лідерів 

допомогти в боротьбі з пандемією 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

звернувся до релігійних лідерів із закликом 

посприяти поширенню рекомендацій ВООЗ 

про захист від коронавірусу, а також виступити 

проти насильства, ксенофобії та дезінформації. 

 

Апарати ШВЛ з російської "гумдопомоги" 

для США виявилися непотрібними та 

небезпечними 

Американські лікарні так і не застосували 

російських апаратів ШВЛ, які були доставлені 

в якості "гумдопомоги", та повернули їх 

федеральній владі на склади, оскільки вони не 

розраховані на електромережу США та 

виявились пожежонебезпечним. 

 

 

Суд США призупинив рішення Мін'юсту 

Трампа щодо виправдання Майкла Флінна 

Суддя окружного суду США призупинив 

рішення Міністерства юстиції США про 

згортання кримінальної справи проти 

проросійського ексрадника Трампа Майкла 

Флінна, заявивши, що це питання 

обговорюватиметься на додаткових слуханнях. 
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У Вашингтоні вважають, що у Кім Чен Ина 

"все добре" 

Американський радник з питань національної 

безпеки Роберт О’Браєн заявив, що у лідера 

Північної Кореї Кім Чен Ина, судячи з 

останніх його фотографій, "все добре". 

 

Трамп підтримав Маска в суперечці щодо 

перезапуску Tesla 

Президент США Дональд Трамп виступив на 

підтримку засновника й очільника 

підприємства з вироблення електрокарів Tesla 

Ілона Маска, який власним рішенням поновив 

роботу заводу всупереч забороні місцевої 

влади.

СВІТ 

 

Демократи представили законопроєкт з $3 

трильйонами підтримки для американців 

Демократи в Палаті представників США 

оприлюднили останню редакцію 

законопроєкту з допомогою в період пандемії, 

що передбачає виділення $3 трлн в якості 

продовольчої підтримки, стимулюючих 

виплат, та іншої допомоги. 

 

Коронавірус у Білому домі: віцепрезидент 

Пенс "дистанціюється" від Трампа 

Після виявлення коронавірусу у речниці 

віцепрезидента США Майка Пенса минулого 

тижня, а також його рішення відмовитися від 

самоізоляції, сам Пенс буде "дистанційований" 

від президента Дональда Трампа. 
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ЄС підтримує проведення поглибленого 

розслідування причин пандемії COVID-19 

Європейський Союз підтримує проведення 

поглибленого наукового розслідування щодо 

причин виникнення пандемії COVID-19. 

 

У Міністерстві збройних сил Франції 

створили підрозділ реагування на пандемію 

У Франції на рівні Міністерства збройних сил 

створили управління кризового реагування на 

пандемію коронавірусу. 

 

Інфекціоніст Білого дому закликає не 

поспішати з послабленням карантину у 

США 

Провідний спеціаліст команди реагування 

Білого дому на COVID-19, інфекціоніст Ентоні 

Фаучі закликав не поспішати з послабленням 

карантину без значного посилення системи 

виявлення, ізоляції та відстеження хвороби. 

 

Церкви Греції знову відкриються для вірян 

із 17 травня 

Грецькі церкви знову відкриються для вірян 17 

травня, але за умови дотримання норм 

дистанціювання. 
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Японія може достроково скасувати 

надзвичайний стан у деяких префектурах 

Японський уряд планує в четвер ухвалити 

рішення про дострокове скасування 

надзвичайного стану в деяких районах країни. 

УКРАЇНА 

 

Прем'єр-міністр у четвер зустрінеться з 

виробниками "зеленої" енергії 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер 

планує зустріч з виробниками електроенергії з 

відновлюваних джерел. 

 

МОЗ планує створити мережу центрів з 

контролю за захворюваністю 

Міністерство охорони здоров'я разом з 

експертами перегляне законопроєкт про 

санітарно-епідемічне благополуччя населення. 

 

Ситуацію із пожежами можна відстежувати 

онлайн у смартфоні — Держлісагентство 

На мапі "Ліс у смартфоні" з’явилася нова 

функція - "Класи пожежної небезпеки", 

завдяки якій можна буде оперативно 

відстежувати ситуацію в лісових 

господарствах, що входять до сфери 

управління Держлісагентства. 
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Газові схеми: сьогодні суд розгляне справу 

Онищенка 

Вищий антикорупційний суд 13 травня 

розпочне розгляд "газової справи" по суті. 

 

Ексзаступника глави МНС судитимуть за 

мільйонні розтрати 

Ексзаступник міністра з надзвичайних 

ситуацій постане перед судом за розтрату 

понад 20 мільйонів гривень. 

 

МОН розширив перелік ВНЗ зі спрощеним 

вступом для випускників з окупованих 

територій 

У 2020 році перелік уповноважених закладів 

вищої освіти, до яких за спрощеною 

процедурою можуть вступати жителі 

тимчасово окупованих територій Донбасу та 

АРК Крим (м. Севастополь), розширився до 91 

університету. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти гатять із заборонених 

мінометів, поранений боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу дев'ять разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 
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13 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Валерія Лобановського, 

українського спортсмена і футбольного 

тренера. 

 

Високий Представник ЄС засудив 

терористичні атаки проти цивільних в 

Афганістані 

Високий Представник ЄС Жозеп Боррель 

рішуче засудив дві криваві атаки на цивільне 

населення в Афганістані, які призвели до 

чисельних людських жертв. 

 

 

Голод через пандемію COVID-19 може 

зачепити чверть мільярда людей — ООН 

Згідно з аналізом Всесвітньої продовольчої 

програми ООН (ВПП ООН), через пандемію 

коронавірусу тільки цьогоріч близько чверті 

мільярда людей на планеті можуть 

постраждати від голоду, пов'язаного з 

пандемією коронавірусу. 

 

Три чверті французів очікують нову хвилю 

захворювань на COVID-19 

75% французів очікують другу хвилю 

захворювання на коронавірус. 
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"Стоп культурний карантин": українські 

митці спрямували в небо промені світла 

В Україні 12 травня відбулася акція на 

підтримку сфери креативних індустрій та 

видовищних заходів. 

 

 

Літо не квапиться: прогнозують нічні 

заморозки і поривчастий вітер 

В Україні у середу опади ймовірні лише у 

східних, Полтавській, Дніпропетровській та 

Запорізькій областях, у Карпатах та на 

Закарпатті, температура вдень 12-17° тепла. 

 

13 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні теплого Якова; гадаємо по ночі про 

липень, і про надзвичайно важливі небесні 

ротації. 
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