
Єдина країна - Україна і світ 20.05.20 

 

ТОП 

 

У світі зареєстрували майже 5 мільйонів 

випадків Covid-19 

Станом на ранок 20 травня коронавірусом в 

світі захворів 4 988 831 осіб, зокрема 1 959 137 

одужали і 324 958 померли. 

 

 

Показник смертності у Туреччині за 

тиждень упав майже наполовину 

У Туреччині протягом останнього тижня 

смертність від коронавірусної інфекції 

знизилася майже наполовину. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028883-pokaznik-smertnosti-u-tureccini-za-tizden-upav-majze-napolovinu.html
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У Росії смертність від COVID-19 серед 

медиків у 16 разів перевищує світовий 

рівень - ЗМІ 

Смертність від коронавірусної інфекції серед 

медичного персоналу в Росії в 16 разів вища, 

ніж у країнах з подібними масштабами 

епідемії. 

 

Франція ухвалила закон про мову ненависті 

в інтернеті: штраф до €1,25 мільйона 

Парламент Франції ухвалив закон, 

запропонований партією LREM президента 

Еммануеля Макрона, який передбачає 

величезні штрафи за розпалювання ворожнечі 

в інтернеті.

СВІТ 

 

В Європарламенті представили "П’ять 

факторів стійкості" для Східного 

партнерства 

Єврокомісар із питань сусідства і розширення 

Олівер Варгеї представив членам комітету 

Європарламенту із закордонних справ бачення 

Єврокомісією майбутнього Східного 

партнерства. 

 

 

США наклали санкції на компанію з Китаю 

за співпрацю з іранським авіаперевізником 

Офіс контролю за іноземними активами США 

(OFAC) оголосив про введення санкцій проти 

однієї з логістичних компаній Китаю за 

співпрацю з іранським авіаперевізником Mahan 

Air, раніше визнаним поплічником тероризму. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028875-u-rosii-smertnist-vid-covid19-sered-medikiv-u-16-raziv-perevisue-svitovij-riven-zmi.html
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Китай спробує збільшити присутність в 

оборонному секторі Східної Європи - 

експерт 

На тлі спричиненого коронакризою 

глобального економічного спаду Китай 

спробує взяти під контроль оборонні 

підприємства Східної Європи. 

 

Поліція Франції вилучила в порту Гавра 

кокаїну на €100 мільйонів 

Французька поліція виявила в порту міста 

Гавра 1,4 тонни кокаїну, та арештувала трьох 

підозрюваних у причетності до контрабанди 

наркотику. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

РФ скликає відеоконференцію щодо ситуації 

в Криму, аби виправдати свій провал в 

ООН - Кислиця 

Москва прагне скликати відеоконференцію 

щодо ситуації в Криму після того як 

наразилася на шквал міжнародної критики на 

свою адресу через порушення статуту ООН, а 

також прав і свобод на окупованому 

півострові. 

 

Слідство у США вивчає причетність 

Коломойського до відмивання коштів – ЗМІ 

Український олігарх Ігор Коломойський 

перебуває під слідством великого журі 

присяжних в американському місті Клівленд у 

зв'язку з можливим відмиванням грошей через 

операції з нерухомістю у Сполучених Штатах. 
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Отримання траншу МВФ є питанням 

найближчих тижнів — Нацбанк 

Отримання коштів від Міжнародного 

валютного фонду є питанням найближчих 

тижнів і традиційних для МВФ процедур. 

УКРАЇНА 

 

Президент сьогодні проведе 

пресконференцію 

Президент Володимир Зеленський у середу, 20 

травня, проведе пресконференцію. 

 

Оцінку керівництву МОЗ можна буде 

давати, коли Україна впорається з COVID-

19 – Разумков 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

вважає, що висновки про роботу міністра 

охорони здоров'я Максима Степанова можна 

буде давати тоді, коли країна здолає 

коронавірусну інфекцію. 

 

Абромавичус розповів, як реформуватимуть 

Укроборонпром 

Законодавство, яке дозволить реалізувати 

ефективну реформу української оборонної 

промисловості та провести корпоратизацію 

"Укроборонпрому", може бути прийняте 

Верховною Радою в серпні-вересні цього року. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028802-otrimanna-transu-mvf-e-pitannam-najblizcih-tizniv-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028802-otrimanna-transu-mvf-e-pitannam-najblizcih-tizniv-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028905-prezident-sogodni-provede-preskonferenciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028905-prezident-sogodni-provede-preskonferenciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028905-prezident-sogodni-provede-preskonferenciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028851-ocinku-kerivnictvu-moz-mozna-bude-davati-koli-ukraina-vporaetsa-z-covid19-golova-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028851-ocinku-kerivnictvu-moz-mozna-bude-davati-koli-ukraina-vporaetsa-z-covid19-golova-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028851-ocinku-kerivnictvu-moz-mozna-bude-davati-koli-ukraina-vporaetsa-z-covid19-golova-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028851-ocinku-kerivnictvu-moz-mozna-bude-davati-koli-ukraina-vporaetsa-z-covid19-golova-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028819-abromavicus-rozpoviv-ak-reformuvatimut-ukroboronprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028819-abromavicus-rozpoviv-ak-reformuvatimut-ukroboronprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028819-abromavicus-rozpoviv-ak-reformuvatimut-ukroboronprom.html


 

"Банківський" закон найближчим часом 

передадуть на підпис Президенту - Разумков 

Закон, який унеможливлює скасування 

рішення НБУ про націоналізацію чи ліквідацію 

банків, найближчим часом буде переданий на 

підпис Президент Володимиру Зеленському. 

 

В оселі бойовика на Луганщині знайшли 

понад 200 кілограмів вибухівки 

За місцем реєстрації мешканця Лисичанська, 

який у 2014 році приєднався до незаконних 

збройних формувань, правоохоронці вилучили  

шашки амоніту загальною вагою 216 кг. 

 

 

На Черкащині знешкодили банду 

браконьєрів, яка щодня виловлювала тонни 

риби 

У Черкаської області викрили групу 

зловмисників, організовану колишнім 

правоохоронцем, яка займалася 

браконьєрським промислом у Кременчуцькому 

водосховищі: добовий обіг риби вимірювався 

тоннами. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти десять разів порушили "тишу", 

втрат немає 

За минулу добу окупанти десять разів 

відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3028893-okupanti-desat-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3028893-okupanti-desat-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html


 

20 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за ініціативою ООН, відзначається 

Всесвітній день бджіл. 

 

 

Фільм "Тільки Диво" взяв нагороду на 

кінофестивалі у Румунії 

Український фільм «Тільки Диво» отримав 

нагороду Міжнародного кінофестивалю для 

дітей та юнацтва «WonderFest», що пройшов із 

12 до 16 травня в Бухаресті (Румунія). 

 

 

Чернігівщина: туристична мапа 

"Подорожуємо Україною" 

Пропонуємо найцікавіше у різних регіонах 

України. У випуску 1 - Чернігів, Батурин, 

Ніжин, Новгород Сіверський, Качанівка, 

Любеч (ІНФОГРАФІКА) 

 

Державні музеї Берліна за тиждень без 

карантину прийняли 10 тисяч відвідувачів 

Протягом першого тижня роботи після двох 

місяців карантину чотири державні музеї 

Берліна відвідали близько 10 тисяч осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028284-20-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028284-20-travna-pamatni-dati.html
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Канада і США залишать спільний кордон 

закритим ще на місяць 

Через пандемію COVID-19 Сполучені Штати й 

Канада домовилися ще протягом місяця 

тримати спільний кордон закритим  для 

“неважливих” подорожей. 

 

Прем'єр Чехії вважає можливим відкрити 

кордон з ФРН у середині червня 

Глава уряду Чеської Республіки Андрей Бабіш 

припускає можливість відкриття кордону з 

Німеччиною раніше, ніж через місяць. 

 

 

Із заморозками та дощами: якою буде 

погода до кінця тижня 

В Україні у середу, 20 травня, очікується 

хмарна погода, переважно без опадів, 

температура вночі становитиме 7-12°, вдень 

14-19° тепла. 

 

20 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Ніла-Мироточивого; чи вродить хліб 

на три роки і переходимо вслід за Сонцем до 

Близнюків. 
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