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ТОП 

 

Половина від усіх хворих на COVID-19 

канадців вже одужала 

Більш ніж половина канадців, які від часу 

появи вірусу інфікувалися COVID-19, вже 

одужали. 

 

Бельгійські медики влаштували прем’єр-

міністерці країни "коридор ганьби" 

У Брюсселі лікарі та медичні працівники 

повернулись спинами під час зустрічі кортежу 

прем’єр-міністерки Бельгії Софі Вільмес. 
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У Трампа звинуватили Китай в поширенні 

COVID-19 через туристів 

Масові подорожі китайських туристів по 

всьому світу сприяли поширенню COVID-19 й 

зумовили глобальну пандемію. 

 

Вчені у Штатах знайшли антитіла, які 

захищають від коронавірусу — ЗМІ 

Американська біофармацевтична компанія 

розробила речовину, спроможну упродовж 

чотирьох днів знищити в людському організмі 

коронавірус. 

 

Верховний лідер Ірану заявив, що Штати 

будуть вигнані з Іраку і Сирії 

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї 

заявив, що всі американці будуть вигнані з 

Іраку та Сирії. 

 

Космічні сили США запустили на орбіту 

секретний шатл 

На орбіту Землі цієї неділі вдало запустили 

безпілотний шатл X-37B Космічного 

командування ВПС США. 

СВІТ 
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Пентагон вже готується до другої хвилі 

боротьби із пандемією COVID-19 

Міністр оборони США Марк Еспер каже, 

що коронавірус стоятиме на заваді виконання 

американським військом ключових місій, 

допоки не буде розроблена вакцина. 

 

 

Штати відправлять до Росії гуманітарку із 

200 апаратами ШВЛ 

США пожертвують Росії 200 апаратів штучної 

вентиляції легень після тамтешнього спалаху 

захворюваності на COVID-19. 

 

 

Туреччина з червня проводитиме онлайн-

ярмарки, виставки та візити 

Туреччина в умовах світової пандемії 

коронавірусу та неможливості проводити 

заходи за участю міжнародних партнерів, 

проводитиме промислові та інші виставки, 

візити делегацій у віддаленому режимі. 

 

Літня спека сповільнить поширення 

COVID-19, проте не зупинить його - WP 

Науковці у США знайшли нові підтвердження 

гіпотези про згубний вплив літньої спеки, 

вологості, сонячного світла на коронавірус. 
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Португальців готують до тривалого 

співіснування з COVID-19 

Новий коронавірус може поширюватися у 

суспільстві ще тривалий час, ставши для 

людства звичним. 

 

Влада Єгипту вирішила тимчасово 

посилити карантин 

Єгипет посилить обмежувальні заходи, 

запроваджені для сповільнення поширення 

COVID-19, на період мусульманського свята 

Аль ад-Фітр. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кільце навколо Росії стискається: у МЗС 

України прокоментували суд щодо МН17 

Україна розраховує, що у справі про 

катастрофу рейсу МН17 на Донбасі до 

відповідальності притягнуть вище військово-

політичне керівництво Росії. 

 

Авіакатастрофа в Ірані: Україна готова 

звернутися до Міжнародного суду ООН 

Українська сторона готова звернутися до 

міжнародних арбітражів, зокрема 

Міжнародного суду ООН, якщо переговори з 

Іраном щодо збитого літака МАУ не дадуть 

результатів. 
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Понад 230 тисяч українців евакуювали з-за 

кордону від початку карантину – МЗС 

До України з початку карантину за сприяння 

Міністерства закордонних справ повернулися 

понад 230 тисяч громадян. 

УКРАЇНА 

 

Уряд регулюватиме ціни на продукти та 

медтовари під час карантину 

Уряд із понеділка, 18 травня, запроваджує на 

період дії карантину державне регулювання 

цін на товари, які мають соціальне значення, та 

на товари протиепідемічного призначення. 

 

 

Кличко веде перемовини з іншими мерами 

про створення політичної сили 

Міський голова Києва Віталій Кличко 

підтвердив, що веде перемовини з мерами 

інших міст, аби створити спільну політичну 

силу. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують міномети та 

безпілотники, поранені троє бійців ЗСУ 

За минулу добу окупанти 8 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 
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18 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається День 

боротьби за права кримськотатарського народу 

та вшановується пам'ять жертв депортації 

кримських татар. 

 

Учням покажуть спеціальний урок, 

присвячений Дню пам’яті жертв геноциду 

кримських татар 

У понеділок, 18 травня, учням старших і 

середніх класів покажуть спеціальний урок, 

присвячений Дню пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу. 

 

Телеглядачі обрали найкращу пісню в 

історії Євробачення 

Під час фінального онлайн-концерту 

Євробачення 2020 телеглядачі назвали пісню 

ABBA кращою за всю історію конкурсу. 

 

 

18 травня: народний календар і астровісник 

Нині Ярини; чи час вже відкривати сіни, 

садимо капусту і хто, крім шкідників, 

активізується найближчим часом. 
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