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ТОП 

 

У світі вже виявили понад 4,4 мільйона 

хворих на COVID-19 

Станом на ранок 14 травня коронавірус 

COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з 

них – 298 174 людини померли, 1 659 791 

особа одужала. 

 

В Італії - понад 31 тисяча смертей від 

коронавірусу 

Кількість померлих внаслідок пандемії 

коронавірусної хвороби Covid-19 в Італії 

перевищила 31 тисячу осіб. 
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У Британії від коронавірусу померли 275 

медиків і соцпрацівників 

У Великій Британії від коронавірусної хвороби 

померли щонайменше 275 працівників галузі 

охорони здоров'я. 

 

Швеція зафіксувала найбільшу за три тижні 

кількість смертей від COVID-19 

У Швеції зафіксовано рекордну кількість 

летальних випадків протягом доби -147, це 

найбільша кількість протягом трьох тижнів. 

 

Після нового спалаху COVID-19 Ліван 

повертається до суворого карантину - ЗМІ 

Уряд Лівану вирішив поновити масштабні 

протиепідемічні обмеження у країні на тлі 

збільшення захворюваності на коронавірусну 

інфекцію, зафіксованого після нещодавнього 

послаблення карантину. 

 

Москва заявляє про двосторонні 

консультації щодо Донбасу, які пройшли у 

Берліні 

Заступник керівника адміністрації президента 

РФ Дмитро Козак заявив, що в Берліні 

відбулися додаткові консультації стосовно 

врегулювання конфлікту на Донбасі. 

СВІТ 
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Пов'язаний з коронавірусом синдром уразив 

понад 120 дітей у США 

В американському штаті Нью-Йорк зростає 

кількість дітей із рідкісним запальним 

синдромом, який пов'язують з ускладненнями 

внаслідок зараження коронавірусом. 

 

Рекомендації Єврокомісії щодо 

пом'якшення обмежень не стосуються 

зовнішніх кордонів ЄС 

Оприлюднені 13 травня пропозиції Єврокомісії 

щодо поновлення транскордонного руху після 

пом'якшення карантинних заходів на цьому 

етапі не стосуються зовнішніх кордонів ЄС, 

оскільки це питання має вирішуватися після 

відновлення руху в європейських країнах та в 

межах Шенгенської зони. 

 

 

Австрія та Німеччина відкриють спільний 

кордон з 15 червня 

Прикордонні пункти пропуски між Австрією 

та Німеччиною, закриті через пандемію 

коронавірусу, повністю відкриються 15 червня. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Європарламент схвалив прискорений 

розгляд допомоги країнам-сусідам, Україні - 

€1,2 мільярда 

Європарламент більшістю голосів ухвалив 

рішення про прискорений розгляд питання про 

виділення 10 країнам-сусідам та країнам-

кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги 

у 3 млрд євро для подолання кризи, 

спричиненою COVID-19. 
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"Репортери без кордонів" закликають РФ 

не заважати журналістам розповідати про 

COVID-19 

Міжнародна організація «Репортери без 

кордонів» закликає уряд Росії дозволити 

незалежне висвітлення ситуації з COVID-19 у 

цій країні та не переслідувати журналістів під 

приводом перешкоджання «фейковим 

новинам». 

УКРАЇНА 

 

ІФА-метод значно розширить тестування на 

коронавірус в Україні - Ляшко 

В Україні запустять тестування на 

коронавірусну інфекцію методом ІФА 

(імуноферментного аналізу), що дозволить 

охопити більше людей. 

 

Кириленко: У разі відкриття КПВВ 

ситуація з COVID-19 може бути 

непередбачуваною 

13 травня ситуація на контрольно-пропускних 

пунктах в’їзду-виїзду в Донецькій області 

залишалася спокійна і контрольована. 

 

Уряд підготує дорожню карту з добудови 

об'єктів, що не були завершені до ЄВРО-

2012 

Профільні міністерства і відомства визначили 

шляхи погашення боргових зобов'язань та 

дофінансування програми з будівництва й 

реконструкції аеропортів та об'єктів 

спортивної інфраструктури, які готували до ЧЄ 

з футболу в 2012 році в Україні. 
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Через посуху влада Одещини просить уряд 

та банки підтримати аграріїв 

Через засуху, що спричинила загибель значної 

частини посівів зернових культур, керівництво 

Одещини звернулося до уряду та державних 

банківських установ з пропозицією 

відтермінувати погашення кредитів або надати 

пільгові умови для сільгоспвиробників, що 

постраждали від посухи. 

 

Шахрайські call-центри маскувалися під 

служби безпеки банків - кіберполіція 

Працівники кіберполіції викрили три 

шахрайські call-центри, які «маскувалися» під 

служби безпеки банків. 

 

Рябошапка створює аналітичний центр 

"Інститут демократії та верховенства 

права" 

Колишній генеральний прокурор Руслан 

Рябошапка має намір очолити створений ним 

аналітичний центр "Інститут демократії та 

верховенства права". 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

загинув боєць ЗСУ 

За минулу добу окупанти 9 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 
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Через агресію РФ 21 тисячу квадратних 

кілометрів України забруднено мінами – 

Міноборони в ОБСЄ 

Російська агресія проти України призвела до 

того, що площа районів, забруднених мінами 

та вибухонебезпечними залишками війни, 

становить 7 тис. кв. км на підконтрольній 

уряду території Донбасу та 14 тис. кв. км – на 

окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей і АР Крим. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

14 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день народження «залізної леді» 

українських патріотичних сил Ярослави 

Стецько. 

 

Депортація кримських татар: у Меджлісі 

затвердили меморіальні заходи до 18 травня 

У Меджлісі кримськотатарського народу 

затверджені меморіальні заходи, які 

проводитимуться в Україні, включаючи 

тимчасово окупований Крим, та в інших 

країнах світу, напередодні і в день 18 травня - 

Дня пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу. 

 

Премії не більші за 30%: Немчінов пояснив, 

як хочуть змінити зарплату держслужбовців 

Профільні відомства й міністерства розробили 

проєкт Концепції реформування системи 

оплати праці державних службовців та 

оголосили проведення електронних 

консультацій з громадськістю. 
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Братам Кличкам запропонували взяти 

участь у боксерському турнірі легенд 

Видатні українські суперважковаговики 

Віталій і Володимир Кличко можуть стати 

учасниками турніру легенд світового боксу. 

 

Джордан - кращий баскетболіст в історії 

НБА за версією ESPN 

Авторитетний американський спортивний 

телеканал ESPN склав рейтинг кращих гравців 

Національної баскетбольної асоціації (НБА) в 

історії. 

 

В Україні прогнозують до 24° тепла та 

короткочасні дощі 

В Україні у четвер, 14 травня, очікуються 

короткочасні дощі у деяких областях, 

температура повітря вдень становитиме 19-24° 

тепла. 

 

14 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні пророка Єремії; про віщі сни, цілющу 

росу і що готує нам планета, яку називають 

«другим Сонцем». 
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