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ТОП 

 

В Італії вперше з початку карантину 

коронавірус забрав менш як 100 життів 

В Італії протягом останньої доби внаслідок 

пандемії коронавірусу померли 99 людей – це 

найменша кількість з початку карантинних 

заходів в країні. 

 

У Швеції зафіксували рекордну місячну 

смертність від коронавірусу 

У Швеції, яку критикували через м’який підхід 

до боротьби з пандемією коронавірусу, 

зареєстрували рекордну кількість смертей 

протягом майже трьох десятиліть у квітні - 10 

458 випадків. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027960-v-italii-vperse-z-pocatku-karantinu-koronavirus-zabrav-mens-ak-100-zittiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027960-v-italii-vperse-z-pocatku-karantinu-koronavirus-zabrav-mens-ak-100-zittiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027960-v-italii-vperse-z-pocatku-karantinu-koronavirus-zabrav-mens-ak-100-zittiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027964-u-svecii-zafiksuvali-rekordnu-misacnu-smertnist-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027964-u-svecii-zafiksuvali-rekordnu-misacnu-smertnist-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027964-u-svecii-zafiksuvali-rekordnu-misacnu-smertnist-vid-koronavirusu.html


 

У Китаї знову ввели жорсткий карантин – 

тепер у провінції Цзілінь 

У китайській провінції Цзілінь ввели карантин 

через появу нових випадків зараження 

коронавірусом. 

 

COVID-19 встановив антирекорд у Єгипті 

За минулу добу кількість нових випадків 

інфікування COVID-19 у Єгипті зросла на 535, 

що є найвищим добовим приростом з початку 

епідемії. 

 

 

Поліція у трьох країнах уже використовує 

шоломи, що сканують температуру людей 

Поліцейські у трьох країнах уже 

використовують "розумні" шоломи KC 

Wearable для моніторингу температури людей, 

щоб швидше знайти можливих хворих на 

COVID-19. 

 

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти 

Ірану – Декларація 

Україна приєдналася до санкцій 

Європейського Союзу проти певних осіб та 

установ у зв’язку із ситуацією в Ірані. 

СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028009-u-kitai-znovu-vveli-zorstkij-karantin-teper-u-provincii-czilin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028009-u-kitai-znovu-vveli-zorstkij-karantin-teper-u-provincii-czilin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028009-u-kitai-znovu-vveli-zorstkij-karantin-teper-u-provincii-czilin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028012-covid19-vstanoviv-antirekord-u-egipti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028012-covid19-vstanoviv-antirekord-u-egipti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3028030-policia-u-troh-krainah-uze-vikoristovue-solomi-so-skanuut-temperaturu-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3028030-policia-u-troh-krainah-uze-vikoristovue-solomi-so-skanuut-temperaturu-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3028030-policia-u-troh-krainah-uze-vikoristovue-solomi-so-skanuut-temperaturu-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027937-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-iranu-deklaracia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027937-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-iranu-deklaracia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027937-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-iranu-deklaracia.html


 

Трамп розповів, які ліки приймає для 

профілактики коронавірусу 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

про всяк випадок вже понад тиждень отримує 

гідроксихлорохін для профілактики COVID-19. 

 

 

Ізраїль повинен відмовитися від анексії 

територій Палестини − ЄС 

Влада Ізраїлю має відмовитися від дій, які 

можуть призвести до анексії палестинських 

територій. 

 

 

Китай надасть постраждалим від COVID-19 

країнам $2 мільярди допомоги 

Китай у наступні два роки надасть 

постраждалим від коронавірусу COVID-19 

країнам допомогу в розмірі $ 2 млрд. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Влада й опозиція Канади висловили 

підтримку кримським татарам у річницю 

депортації 

Канада підтримує кримськотатарський народ 

та пам’ятає про його страждання під час 

депортації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028038-tramp-rozpoviv-aki-liki-prijmae-dla-profilaktiki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028038-tramp-rozpoviv-aki-liki-prijmae-dla-profilaktiki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028038-tramp-rozpoviv-aki-liki-prijmae-dla-profilaktiki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028047-izrail-povinen-vidmovitisa-vid-aneksii-teritorij-palestini-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028047-izrail-povinen-vidmovitisa-vid-aneksii-teritorij-palestini-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028047-izrail-povinen-vidmovitisa-vid-aneksii-teritorij-palestini-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027988-kitaj-nadast-postrazdalim-vid-covid19-krainam-2-milardi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027988-kitaj-nadast-postrazdalim-vid-covid19-krainam-2-milardi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027988-kitaj-nadast-postrazdalim-vid-covid19-krainam-2-milardi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028006-vlada-j-opozicia-kanadi-vislovili-pidtrimku-krimskim-tataram-u-ricnicu-deportacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028006-vlada-j-opozicia-kanadi-vislovili-pidtrimku-krimskim-tataram-u-ricnicu-deportacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028006-vlada-j-opozicia-kanadi-vislovili-pidtrimku-krimskim-tataram-u-ricnicu-deportacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028006-vlada-j-opozicia-kanadi-vislovili-pidtrimku-krimskim-tataram-u-ricnicu-deportacii.html


 

Пранцкетіс: Депортація татар — незагоєна 

рана історично близького литовцям народу 

Депортація кримськотатарського народу в 1944 

році — жахливий злочин комуністичного 

режиму і незагоєна рана братнього та 

історично близького литовцям народу. 

 

Ердоган вшанував пам'ять загиблих 

унаслідок депортації кримських татар 

Туреччина і надалі підтримуватиме 

кримськотатарський народ. 

 

Головні дипломати США й Німеччини 

обговорили агресію РФ на сході України 

Державний секретар США Майкл Помпео 

провів телефонні переговори з главою МЗС 

Німеччини Гайко Маасом, під час яких 

сторони зосередилися, зокрема, на 

продовженні російської агресії проти України. 

 

Делегація РФ на засіданнях в ОБСЄ 

перебуває в ізоляції – постпред України 

Делегація Російської Федерації на щотижневих 

засіданнях Постійної ради ОБСЄ, на яких 

розглядається питання російської агресії проти 

України та окупації Криму, перебуває в 

ізоляції, жодна з країн-учасниць її не 

підтримує. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3028010-deportacia-krimskih-tatar-ce-nezagoena-rana-istoricno-blizkogo-litovcam-narodu-prancketis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3028010-deportacia-krimskih-tatar-ce-nezagoena-rana-istoricno-blizkogo-litovcam-narodu-prancketis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3028010-deportacia-krimskih-tatar-ce-nezagoena-rana-istoricno-blizkogo-litovcam-narodu-prancketis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027998-erdogan-vsanuvav-pamat-zagiblih-unaslidok-deportacii-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027998-erdogan-vsanuvav-pamat-zagiblih-unaslidok-deportacii-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3027998-erdogan-vsanuvav-pamat-zagiblih-unaslidok-deportacii-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027996-golovni-diplomati-ssa-j-nimeccini-obgovorili-agresiu-rf-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027996-golovni-diplomati-ssa-j-nimeccini-obgovorili-agresiu-rf-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3027996-golovni-diplomati-ssa-j-nimeccini-obgovorili-agresiu-rf-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028032-delegacia-rf-na-zasidannah-v-obse-perebuvae-v-izolacii-postpred-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028032-delegacia-rf-na-zasidannah-v-obse-perebuvae-v-izolacii-postpred-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028032-delegacia-rf-na-zasidannah-v-obse-perebuvae-v-izolacii-postpred-ukraini.html


 

Українській стороні дедалі важче 

відстоювати національні інтереси в ПАРЄ – 

Ясько 

Українській стороні стає дедалі важче 

протидіяти російським наративам і боротися за 

національні інтереси на міжнародній арені, 

зокрема в Парламентській асамблеї Ради 

Європи (ПАРЄ). 

УКРАЇНА 

 

Разумков припустив, коли Рада може 

розглянути проєкт постанови про діяльність 

Кабміну 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

допускає можливість розгляду парламентом 

цього тижня проєкту постанови про Програму 

діяльності Кабінету міністрів. 

 

Програму діяльності уряду доопрацювали з 

урахуванням пропозицій парламентарів — 

Шмигаль 

Програма діяльності Кабінету міністрів 

України — структурований документ на понад 

100 сторінок, в якому враховано зауваження та 

пропозиції парламентарів. 

 

 

Малюська скуштував обід, який 

приготували ув’язненим Лук’янівського 

СІЗО 

Міністр юстиції України Денис Малюська 

скуштував обід, який приготували ув’язненим 

у Лук’янівському слідчому ізоляторі, і планує 

періодично повторювати таку перевірку. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028044-ukrainskij-storoni-dedali-vazce-vidstouvati-nacionalni-interesi-v-pare-asko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028044-ukrainskij-storoni-dedali-vazce-vidstouvati-nacionalni-interesi-v-pare-asko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028044-ukrainskij-storoni-dedali-vazce-vidstouvati-nacionalni-interesi-v-pare-asko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028044-ukrainskij-storoni-dedali-vazce-vidstouvati-nacionalni-interesi-v-pare-asko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027972-razumkov-pripustiv-koli-rada-moze-rozglanuti-proekt-postanovi-pro-dialnist-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027972-razumkov-pripustiv-koli-rada-moze-rozglanuti-proekt-postanovi-pro-dialnist-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027972-razumkov-pripustiv-koli-rada-moze-rozglanuti-proekt-postanovi-pro-dialnist-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027972-razumkov-pripustiv-koli-rada-moze-rozglanuti-proekt-postanovi-pro-dialnist-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027992-programu-dialnosti-uradu-doopracuvali-z-urahuvannam-propozicij-parlamentariv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027992-programu-dialnosti-uradu-doopracuvali-z-urahuvannam-propozicij-parlamentariv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027992-programu-dialnosti-uradu-doopracuvali-z-urahuvannam-propozicij-parlamentariv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3027992-programu-dialnosti-uradu-doopracuvali-z-urahuvannam-propozicij-parlamentariv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028000-maluska-skustuvav-obid-akij-prigotuvali-uvaznenim-lukanivskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028000-maluska-skustuvav-obid-akij-prigotuvali-uvaznenim-lukanivskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028000-maluska-skustuvav-obid-akij-prigotuvali-uvaznenim-lukanivskogo-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028000-maluska-skustuvav-obid-akij-prigotuvali-uvaznenim-lukanivskogo-sizo.html


 

Гордон заявив, що записував інтерв’ю з 

Гіркіним і Поклонською разом зі 

спецслужбами 

Журналіст Дмитро Гордон повідомив, що 

записав інтерв’ю з експрокурором Криму 

Наталією Поклонською та колишнім ватажком 

бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним "у 

співдружності" зі спецслужбами України, а ці 

матеріали вже направив у Гаагу. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують 120-мм міномети та 

АГС, втрат немає 

За минулу добу окупанти 11 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

 

Місія ОБСЄ виявила на Донбасі новий 

російський комплекс радіоперешкод - 

Цимбалюк 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

нещодавно вперше зафіксувала на 

окупованому Донбасі сучасну російську 

установку радіоелектронної боротьби РП-

377УВМ2 (RP-377UVM2). 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 1051 році у французькому Реймсі 

короновано дочку Ярослава Мудрого - Анну 

Ярославну. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028016-gordon-zaaviv-so-zapisuvav-intervu-z-girkinim-i-poklonskou-razom-zi-specsluzbami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028016-gordon-zaaviv-so-zapisuvav-intervu-z-girkinim-i-poklonskou-razom-zi-specsluzbami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028016-gordon-zaaviv-so-zapisuvav-intervu-z-girkinim-i-poklonskou-razom-zi-specsluzbami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028016-gordon-zaaviv-so-zapisuvav-intervu-z-girkinim-i-poklonskou-razom-zi-specsluzbami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3028050-okupanti-zastosovuut-120mm-minometi-ta-ags-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3028050-okupanti-zastosovuut-120mm-minometi-ta-ags-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3028050-okupanti-zastosovuut-120mm-minometi-ta-ags-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3027954-misia-obse-viavila-na-donbasi-novij-rosijskij-kompleks-radiopereskod-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3027954-misia-obse-viavila-na-donbasi-novij-rosijskij-kompleks-radiopereskod-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3027954-misia-obse-viavila-na-donbasi-novij-rosijskij-kompleks-radiopereskod-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3027954-misia-obse-viavila-na-donbasi-novij-rosijskij-kompleks-radiopereskod-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027461-19-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027461-19-travna-pamatni-dati.html


 

Ірландія почала виходити з карантину 

Ірландія почала перший етап послаблення 

обмежувальних заходів, запроваджених в 

березні для сповільнення поширення COVID-

19. 

 

 

Мальта почала пом’якшувати карантин 

Наприкінці тижня Мальта перейде до 

наступного етапу послаблення карантинних 

обмежень, дозволивши роботу ресторанам, 

перукарням та салонам краси. 

 

 

Синоптики прогнозують дощі, грози та 

заморозки у Карпатах 

В Україні у вівторок очікуються короткочасні 

дощі, подекуди гроза, температура вночі 4-9°, 

вдень у Волинській, Рівненській, північних та 

східних областях 14-19°, на решті території 20-

24°. 

 

19 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Іова Багатостраждального; сіємо боби 

і огірки, а також який зиск можна отримати від 

дуету Овна і Тільця. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028026-irlandia-pocala-vihoditi-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028026-irlandia-pocala-vihoditi-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028036-malta-pocala-pomaksuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028036-malta-pocala-pomaksuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3027892-sinoptiki-prognozuut-dosi-grozi-ta-zamorozki-u-karpatah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3027892-sinoptiki-prognozuut-dosi-grozi-ta-zamorozki-u-karpatah.html
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