
Єдина країна - Україна і світ 21.05.20 

 

ТОП 

 

У світі за добу - рекордні 106 тисяч нових 

випадків коронавірусу 

Протягом останніх 24 годин у світі було 

зареєстровано рекордне число нових випадків 

зараження коронавірусною інфекцією — 

106 000. 

 

 

"Справа Хізб ут-Тахрір": підсудні 

подякували свідку обвинувачення за слова 

правди 

Суд Ростова-на-Дону (РФ) визнав, що усні 

заяви імама бахчисарайської мечеті Сабрі 

Сулейманова у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга 

бахчисарайська група) суперечать його 

письмовим свідченням у ході попереднього 

слідства. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029711-u-sviti-za-dobu-rekordni-106-tisac-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3029751-sprava-hizb-uttahrir-pidsudni-podakuvali-svidku-obvinuvacenna-za-slova-pravdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3029751-sprava-hizb-uttahrir-pidsudni-podakuvali-svidku-obvinuvacenna-za-slova-pravdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3029751-sprava-hizb-uttahrir-pidsudni-podakuvali-svidku-obvinuvacenna-za-slova-pravdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3029751-sprava-hizb-uttahrir-pidsudni-podakuvali-svidku-obvinuvacenna-za-slova-pravdi.html


 

Кучма ініціює скликання термінового 

засідання ТКГ у Мінську 

Голова української делегації у Тристоронній 

контактній групі з мирного врегулювання 

ситуації на сході України Леонід Кучма 

звернувся до спецпредставника ОБСЄ з 

приводу проведення екстреного засідання ТКГ. 

СВІТ 

 

Іракська розвідка заявила про затримання 

лідера ІДІЛ 

Розвідка Іраку повідомила про арешт лідера 

угрупування «Ісламська держава». 

 

 

У ЄС визначили засади безпеки 

авіапольотів після пандемії 

Авіаційна та медична структури ЄС визначили 

основи безпеки для здоров’я пасажирів та 

персоналу, якими муситимуть керуватися 

авіакомпанії, коли відновлять регулярні 

перельоти, припинені у зв’язку з пандемією 

COVID -19. 

 

 

Уряд Франції замовив національним 

виробникам більше мільярда захисних 

масок 

З метою підтримки національного виробника в 

умовах коронакризи французький уряд 

замовив більше мільярда медичних масок. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029716-kucma-iniciue-sklikanna-terminovogo-zasidanna-tkg-u-minsku.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029740-u-es-viznacili-zasadi-bezpeki-aviapolotiv-pisla-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029740-u-es-viznacili-zasadi-bezpeki-aviapolotiv-pisla-pandemii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029738-urad-francii-zamoviv-nacionalnim-virobnikam-bilse-milarda-zahisnih-masok.html
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Іспанія запровадила масковий режим у 

громадських місцях 

Міністерство охорони здоров'я Іспанії видало 

наказ, який зобов'язує всіх громадян носити 

захисні маски поза домівкою. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Заява РФ до річниці президентства 

Зеленського є яскравим прикладом 

дезінформації - МЗС 

Росія, оприлюднивши вустами свого МЗС 

коментар щодо річниці вступу на посаду 

Президента Володимира Зеленського, вдалася 

до чергової спроби втрутитися у внутрішні 

справи України. 

 

Україна показала в ООН людські обличчя 

трагедії окупованого Криму 

Росія намагається запевнити міжнародну 

спільноту в безтурботному житті людей в 

окупованому Криму, прикривши масові 

порушення прав і свобод вигаданими фактами 

та підставними "свідками". 

 

МЗС відповіло на спроби Болгарії 

втрутитися у внутрішні справи України 

Міністерство закордонних справ України 

висловило протест у зв'язку з ухваленням 

парламентом Болгарії декларації щодо 

адміністративно-територіальної реформи в 

Україні. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029733-ispania-zaprovadila-maskovij-rezim-u-gromadskih-miscah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029733-ispania-zaprovadila-maskovij-rezim-u-gromadskih-miscah.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029731-zaava-rf-do-ricnici-prezidentstva-zelenskogo-e-askravim-prikladom-dezinformacii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029731-zaava-rf-do-ricnici-prezidentstva-zelenskogo-e-askravim-prikladom-dezinformacii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029731-zaava-rf-do-ricnici-prezidentstva-zelenskogo-e-askravim-prikladom-dezinformacii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3029724-ukraina-pokazala-v-oon-ludski-oblicca-tragedii-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3029724-ukraina-pokazala-v-oon-ludski-oblicca-tragedii-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3029724-ukraina-pokazala-v-oon-ludski-oblicca-tragedii-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029721-mzs-vidpovilo-na-sprobi-bolgarii-vtrutitisa-u-vnutrisni-spravi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029721-mzs-vidpovilo-na-sprobi-bolgarii-vtrutitisa-u-vnutrisni-spravi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029721-mzs-vidpovilo-na-sprobi-bolgarii-vtrutitisa-u-vnutrisni-spravi-ukraini.html


 

Мінсоцполітики запевняє, що суттєвого 

підвищення рівня бідності у 2020 році не 

буде 

За підсумками 2020 року рівень бідності (за 

критерієм витрати нижче фактичного 

прожиткового мінімуму) в Україні зросте до 

45%, що на 6,5 відс. пункту вище значення 

2019 року. 

 

ЗНО-2020: у Міносвіти назвали дати 

тестування з усіх предметів 

Міністерство освіти науки 

ухвалило рішення про терміни проведення 

основної сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році. 

 

Супрун розповіла, що Єрмак запрошував її 

долучитися до Нацради реформ 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

пропонував колишній в.о. міністра охорони 

здоров'я Уляні Супрун долучитись до 

Національної ради реформ - однак без 

уточнення умов участі. 

 

У Кабміні пояснили причини звільнення 

голови Запорізької ОДА 

Запорізька область посідає третє місце з кінця 

в рейтингу ефективності голів ОДА. Це стало 

однією з причин звільнення її очільника 

Віталія Туринка. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029694-minsocpolitiki-zapevnae-so-suttevogo-pidvisenna-rivna-bidnosti-u-2020-roci-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029694-minsocpolitiki-zapevnae-so-suttevogo-pidvisenna-rivna-bidnosti-u-2020-roci-ne-bude.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029723-minosviti-nazvalo-dati-provedenna-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029723-minosviti-nazvalo-dati-provedenna-zno.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029709-suprun-rozpovila-so-ermak-zaprosuvav-ii-dolucitisa-do-nacradi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029709-suprun-rozpovila-so-ermak-zaprosuvav-ii-dolucitisa-do-nacradi-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029718-u-kabmini-poasnili-pricini-zvilnenna-golovi-zaporizkoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029718-u-kabmini-poasnili-pricini-zvilnenna-golovi-zaporizkoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029718-u-kabmini-poasnili-pricini-zvilnenna-golovi-zaporizkoi-oda.html


 

Комітет ВР занепокоєний можливими 

схемами із забудовником на 

"Укркінохроніці" 

Комітет ВР з питань гуманітарної та 

інформаційної політики провів 20 травня 

виїзне засідання на Київській студії 

хронікально-документальних фільмів 

«Укркінохроніка» та ДП «Національна 

кінематека України». 

 

Депутат райради на Рівненщині "наварив" 

на ремонті доріг 2,7 мільйона - СБУ 

Служба безпеки України викрила депутата 

однієї з районних рад Рівненщини на 

розкраданні мільйонів бюджетних коштів під 

час ремонту доріг державного значення. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі загинув командир батальйону 

"Луганськ-1" 

Поблизу селища Трьохізбенка  Луганської 

області загинув командир батальйону 

«Луганськ-1» полковник поліції Сергій 

Губанов, ще троє бійців дістали поранення. 

 

Окупанти застосовують міномети та СПГ, 

під Мар’їнкою працював снайпер: є 

поранені 

За минулу добу окупанти 18 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожих 

обстрілів двоє 

військовослужбовців Об'єднаних сил отримали 

поранення. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029702-komitet-vr-zanepokoenij-mozlivimi-shemami-iz-zabudovnikom-na-ukrkinohronici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029702-komitet-vr-zanepokoenij-mozlivimi-shemami-iz-zabudovnikom-na-ukrkinohronici.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3029753-deputat-rajradi-na-rivnensini-navariv-na-remonti-dorig-27-miljona-sbu.html
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https://www.ukrinform.ua/tag-oos


 

21 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, у третій четвер травня, українці вже 

традиційно святкують День вишиванки. 

 

Google привітав із Днем вишиванки 

яскравим дудлом 

Пошуковик Google створив яскравий дудл з 

автентичними мотивами, у такий спосіб 

вітаючи зі святом. 

 

 

Французькі дантисти вимагають від своїх 

пацієнтів обов’язкового тестування на 

COVID-19 

Стоматологи у Франції наполягають, що в 

умовах пандемії їхні пацієнти перед 

консультацією повинні проходити тест на 

коронавірус. 

 

 

Подружжя американців знайшло на дорозі 

мільйон доларів 

Емілі та Девід Шанц з американського штату 

Вірджинія під час автоподорожі натрапили на 

дорозі на два мішки для сміття, в яких 

виявилося близько мільйона доларів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029145-21-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029145-21-travna-pamatni-dati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3029765-podruzza-amerikanciv-znajslo-na-dorozi-miljon-dolariv.html


 

Італійці скаржаться, що попити кави та 

постригтися стало дорожче, ніж до 

карантину 

Італійська асоціація захисту прав споживачів 

Codacons заявила, що кафе та перукарні, які 

відкрилися після карантину, завищують ціни. 

 

Трансгендерам в Угорщині заборонили 

змінювати стать у документах 

Парламент Угорщини ухвалив закон, що 

забороняє змінювати в офіційних документах 

стать, яку людина мала при народженні. 

 

Чого чекати від погоди: один сонячний день 

– потім знову дощі з грозами 

У четвер, 21 травня, в Україні переважно без 

опадів. Температура вночі 4-9°, у західних та 

північних областях 1-6° тепла, на поверхні 

ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 13-18° 

тепла. 

 

21 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Івана-Градобоя; чому у відьом 

сьогодні професійне свято і про планування, 

якому не видно кінця. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029763-italijci-skarzatsa-so-popiti-kavi-ta-postrigtisa-stalo-dorozce-niz-do-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3029763-italijci-skarzatsa-so-popiti-kavi-ta-postrigtisa-stalo-dorozce-niz-do-karantinu.html
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