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ТОП 

 

У світі виявили вже понад 4,5 мільйона 

хворих на COVID-19 

Станом на ранок 15 травня коронавірус 

COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з 

них – 303 405 людини померли, 1 704 268 осіб 

одужали. 

 

Зеленський ввів у дію "санкційне" рішення 

РНБО щодо російських соцмереж 

Президент України підписав указ щодо 

рішення РНБО «Про застосування, скасування 

і внесення змін до персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025771-u-sviti-viavili-vze-ponad-45-miljona-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025771-u-sviti-viavili-vze-ponad-45-miljona-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025771-u-sviti-viavili-vze-ponad-45-miljona-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025733-zelenskij-vviv-u-diu-sankcijne-risenna-rnbo-sodo-rosijskih-socmerez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025733-zelenskij-vviv-u-diu-sankcijne-risenna-rnbo-sodo-rosijskih-socmerez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025733-zelenskij-vviv-u-diu-sankcijne-risenna-rnbo-sodo-rosijskih-socmerez.html


 

Оновлена делегація України взяла участь у 

засіданні ТКГ 

Оновлена українська делегація взяла участь в 

засідання Тристоронньої контактної групи в 

режимі відеоконференції. 

 

У ВООЗ закликали Європу готуватися до 

нової хвилі COVID-19 

Директор Європейського регіонального бюро 

Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс 

Клюге закликав країни континенту готуватися 

до нової хвилі пандемії коронавірусу. 

СВІТ 

 

Трамп прогнозує створення вакцини проти 

COVID-19 до кінця року 

Президент США Дональд Трамп прогнозує, що 

вакцина проти коронавірусу буде готова й 

підготовлена до розповсюдження до кінця 2020 

року. 

 

Помпео засудив Китай за спроби викрасти 

дані про ліки від COVID-19 

Держсекретар США Майкл Помпео засудив 

спроби Китаю викрасти інформацію щодо 

наукових розробок проти COVID-19 та 

закликав офіційний Пекін припинити таку 

діяльність. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025724-onovlena-delegacia-ukraini-vzala-ucast-u-zasidanni-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025724-onovlena-delegacia-ukraini-vzala-ucast-u-zasidanni-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025724-onovlena-delegacia-ukraini-vzala-ucast-u-zasidanni-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025720-u-vooz-zaklikali-evropu-gotuvatisa-do-novoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025720-u-vooz-zaklikali-evropu-gotuvatisa-do-novoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025720-u-vooz-zaklikali-evropu-gotuvatisa-do-novoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025678-tramp-prognozue-stvorenna-vakcini-proti-covid19-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025678-tramp-prognozue-stvorenna-vakcini-proti-covid19-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025678-tramp-prognozue-stvorenna-vakcini-proti-covid19-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025745-pompeo-zasudiv-kitaj-za-sprobi-vikrasti-dani-pro-liki-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025745-pompeo-zasudiv-kitaj-za-sprobi-vikrasti-dani-pro-liki-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025745-pompeo-zasudiv-kitaj-za-sprobi-vikrasti-dani-pro-liki-vid-covid19.html


 

Китай готує санкції проти американських 

чиновників та підприємств 

Уряд КНР готує санкції проти американських 

фізичних осіб, організацій та державних 

чиновників, які звинувачують Пекін у 

поширенні пандемії коронавірусу. 

 

Генсек НАТО: Виклики для безпеки не 

зменшуються через COVID-19 

НАТО надає ефективну допомогу в боротьбі з 

COVID-19 і водночас докладає зусиль для 

підтримання ефективної політики стримування 

й оборони, оскільки пандемія не зменшила 

виклики у сфері безпеки. 

 

Євродепутати вважають, що "карантинні" 

закони Угорщини порушують демократію 

Законодавство Угорщини, яке було ухвалено в 

рамках протидії пандемії COVID-19, ставить 

під загрозу демократичні норми та 

фундаментальні свободи, і це потребує 

правових дій з боку Єврокомісії. 

 

Франція і Німеччина узгодили контроль на 

кордоні в умовах пандемії 

Франція і Німеччина домовилися про 

координацію дій для забезпечення контролю 

на спільному кордоні у зв'язку з продовженням 

обмежень на його перетин до 15 червня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025708-kitaj-gotue-sankcii-proti-amerikanskih-cinovnikiv-ta-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025708-kitaj-gotue-sankcii-proti-amerikanskih-cinovnikiv-ta-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025708-kitaj-gotue-sankcii-proti-amerikanskih-cinovnikiv-ta-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025739-gensek-nato-vikliki-dla-bezpeki-ne-zmensuutsa-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025739-gensek-nato-vikliki-dla-bezpeki-ne-zmensuutsa-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025739-gensek-nato-vikliki-dla-bezpeki-ne-zmensuutsa-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025763-u-evroparlamenti-vvazaut-so-karantinni-zakoni-ugorsini-porusuut-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025763-u-evroparlamenti-vvazaut-so-karantinni-zakoni-ugorsini-porusuut-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025763-u-evroparlamenti-vvazaut-so-karantinni-zakoni-ugorsini-porusuut-demokratiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025747-francia-i-nimeccina-skoordinuvali-kontrol-na-kordoni-v-umovah-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025747-francia-i-nimeccina-skoordinuvali-kontrol-na-kordoni-v-umovah-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025747-francia-i-nimeccina-skoordinuvali-kontrol-na-kordoni-v-umovah-pandemii.html


 

Канада не поспішатиме з відкриттям 

кордонів - Трюдо 

Уряд Канади дуже уважно стежитиме за 

розвитком пандемії COVID-19, обмірковуючи 

рішення про відкриття кордонів для іноземців. 

 

Парламент Хорватії розпустять 18 травня 

Голова уряду Хорватії Андрей Пленкович 

сьогодні заявив, що у понеділок, 18 травня, 

парламент країни буде розпущено. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Законопроєкт про всеукраїнський 

референдум передали до Венеційської 

комісії – Стефанчук 

Робоча група з напрацювання законопроєкту 

про всеукраїнський референдум направила 

його на аналіз до Європейської комісії за 

демократію через право (Венеційської комісії). 

 

Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити 

листи про припинення допомоги Україні - 

ЗМІ 

Федеральний суддя у Вашингтоні наказав 

Білому дому оприлюднити 20 електронних 

листів, пов'язаних з рішенням президента 

США Дональда Трампа про призупинення 

оборонної допомоги Україні, затвердженої 

Конгресом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025759-kanada-ne-pospisatime-iz-vidkrittam-kordoniv-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025759-kanada-ne-pospisatime-iz-vidkrittam-kordoniv-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025759-kanada-ne-pospisatime-iz-vidkrittam-kordoniv-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025694-parlament-horvatii-rozpustat-18-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025694-parlament-horvatii-rozpustat-18-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025737-zakonoproekt-pro-vseukrainskij-referendum-peredali-do-venecijskoi-komisii-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025737-zakonoproekt-pro-vseukrainskij-referendum-peredali-do-venecijskoi-komisii-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025737-zakonoproekt-pro-vseukrainskij-referendum-peredali-do-venecijskoi-komisii-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025737-zakonoproekt-pro-vseukrainskij-referendum-peredali-do-venecijskoi-komisii-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025702-sud-zobovazav-bilij-dim-opriludniti-listi-pro-pripinenna-dopomogi-ukraini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025702-sud-zobovazav-bilij-dim-opriludniti-listi-pro-pripinenna-dopomogi-ukraini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025702-sud-zobovazav-bilij-dim-opriludniti-listi-pro-pripinenna-dopomogi-ukraini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3025702-sud-zobovazav-bilij-dim-opriludniti-listi-pro-pripinenna-dopomogi-ukraini-zmi.html


 

ЄС і Україна разом виходитимуть з 

коронакризи – представник Єврокомісії 

В умовах кризи, спричиненої пандемією 

COVID-19, ЄС і Україна швидко зрозуміли, що 

є виклики, які можливо подолати тільки разом, 

тож спільно шукатимуть виходу. 

 

Трамп передав на розгляд Сенату 

кандидатуру нового посла США в Україні 

Президент США офіційно вніс до верхньої 

палати Конгресу подання на призначення Кіта 

Дейтона послом в Україні. 

 

Рада ЄС продовжила мандат керівника 

дорадчої місії в Україні 

Рада ЄС вирішила продовжити мандат для 

керівників чотирьох цивільних місій 

Євросоюзу в рамках Спільної політики безпеки 

й оборони в Україні, Косово, Палестині та 

Лівії. 

 

 

Україна приєдналася в ООН до Групи 

друзів жінок, миру й безпеки 

Україна стала повноправним учасником Групи 

друзів жінок, миру й безпеки – об'єднання 

держав в ООН, яке опікується захистом жінок 

в умовах збройних конфліктів. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025729-es-i-ukraina-razom-vihoditimut-z-koronakrizi-predstavnik-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025729-es-i-ukraina-razom-vihoditimut-z-koronakrizi-predstavnik-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025729-es-i-ukraina-razom-vihoditimut-z-koronakrizi-predstavnik-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025741-tramp-peredav-na-rozglad-senatu-kandidaturu-novogo-posla-ssa-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025741-tramp-peredav-na-rozglad-senatu-kandidaturu-novogo-posla-ssa-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025741-tramp-peredav-na-rozglad-senatu-kandidaturu-novogo-posla-ssa-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025735-rada-es-prodovzila-mandat-kerivnika-doradcoi-misii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025735-rada-es-prodovzila-mandat-kerivnika-doradcoi-misii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025735-rada-es-prodovzila-mandat-kerivnika-doradcoi-misii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025714-ukraina-priednalasa-v-oon-do-grupi-druziv-zinok-miru-j-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025714-ukraina-priednalasa-v-oon-do-grupi-druziv-zinok-miru-j-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025714-ukraina-priednalasa-v-oon-do-grupi-druziv-zinok-miru-j-bezpeki.html


 

Відразу після карантину ВР схвалить план 

законопроєктних робіт – Стефанчук 

Відразу після відновлення роботи у 

звичайному режимі Верховна Рада має намір 

схвалити план законопроєктних робіт на 2020 

рік. 

 

Для боротьби з бідністю ВВП України має 

зростати на 5% щороку - радник 

Президента 

Українську економіку треба вивести як 

мінімум на 5% зростання ВВП за рік для 

ефективної боротьби з бідністю в країні. 

 

Саакашвілі: Хочу запропонувати новий 

закон про державно-приватне партнерство 

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл 

Саакашвілі заявив, що запропонує новий 

законопроєкт стосовно розвитку в Україні 

державно-приватного партнерства. 

 

Ситник підтвердив, що один із працівників 

НАБУ є його кумом 

Директор НАБУ підтвердив, що один зі 

співробітників відомства, Андрій 

Калужинський, є його кумом, але став ним ще 

до призначення Артема Ситника на нинішню 

посаду. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025731-vidrazu-pisla-karantinu-vr-shvalit-plan-zakonoproektnoi-roboti-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025731-vidrazu-pisla-karantinu-vr-shvalit-plan-zakonoproektnoi-roboti-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3025731-vidrazu-pisla-karantinu-vr-shvalit-plan-zakonoproektnoi-roboti-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025769-dla-borotbi-z-bidnistu-vvp-ukraini-mae-zrostati-na-5-soroku-radnik-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025769-dla-borotbi-z-bidnistu-vvp-ukraini-mae-zrostati-na-5-soroku-radnik-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025769-dla-borotbi-z-bidnistu-vvp-ukraini-mae-zrostati-na-5-soroku-radnik-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025769-dla-borotbi-z-bidnistu-vvp-ukraini-mae-zrostati-na-5-soroku-radnik-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025727-saakasvili-hocu-zaproponuvati-novij-zakon-pro-derzavnoprivatne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025727-saakasvili-hocu-zaproponuvati-novij-zakon-pro-derzavnoprivatne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3025727-saakasvili-hocu-zaproponuvati-novij-zakon-pro-derzavnoprivatne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025718-sitnik-pidtverdiv-so-odin-iz-pracivnikiv-nabu-e-jogo-kumom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025718-sitnik-pidtverdiv-so-odin-iz-pracivnikiv-nabu-e-jogo-kumom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025718-sitnik-pidtverdiv-so-odin-iz-pracivnikiv-nabu-e-jogo-kumom.html


 

ВАКС залишив чинною заставу у понад 5 

мільйонів для фігуранта справи 

Укроборонпрому 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду залишила чинним запобіжний захід у 

вигляді застави розміром 5 млн 255 тис. грн 

одному з підозрюваних у справі ТОВ 

«Оптимумспецдеталь». 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі – 11 порушень "тиші", окупанти 

гатять із заборонених мінометів 

Минулої доби, 14 травня, збройні формування 

Російської Федерації 11 разів порушили режим 

припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в світі відзначають Міжнародний 

день сімей. 

 

Перший у світі: Китай випробував 

технології безпечної квантової передачі часу 

Дослідники з Китайського науково-

технологічного університету (КНТУ) першими 

в світі випробували технології квантової 

безпечної передачі часу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025749-vaks-zalisiv-cinnou-zastavu-na-ponad-5-miljoniv-dla-figuranta-spravi-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025749-vaks-zalisiv-cinnou-zastavu-na-ponad-5-miljoniv-dla-figuranta-spravi-ukroboronpromu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3025767-na-donbasi-11-porusen-tisi-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3025767-na-donbasi-11-porusen-tisi-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3025767-na-donbasi-11-porusen-tisi-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3025218-15-travna-pamatni-dati.html
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У Японії розробили надувний 

електроскутер, який можна скласти у 

рюкзак 

Фахівці Токійського університету розробили 

надувний електричний скутер Poimo, який 

важить лише 5,5 кг. 

 

В Україні прогнозують короткочасні дощі 

та грози 

В Україні у п`ятницю очікуються короткочасні 

дощі, температура вдень до +24°. 

 

15 травня: народний календар і астровісник 

Що припасли для нас Борис і Гліб; кому нині 

добре торгуватиметься, а також чи 

порозуміються Місяць із Марсом у Рибах. 
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