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ТОП 

 

Президент надав звання Героя України 

загиблому командиру батальйону 

"Луганськ-1" 

Володимир Зеленський надав звання Героя 

України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» 

полковнику поліції Сергію Губанову, який 

загинув, захищаючи державний суверенітет і 

територіальну цілісність України. 

 

Оприлюднили етапи пом'якшення 

карантину в Україні 

Міністерство охорони здоров'я рекомендує 

повноцінну роботу деяких закладів з червня в 

регіонах, де можливе послаблення карантину. 
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У світі зафіксували 5,1 мільйона випадків 

зараження COVID-19 

Станом на ранок 22 травня у світі зафіксовано 

5 194 879 випадків коронавірусу, зокрема 334 

622 летальні випадки і 2 081 511 випадків 

одужання. 

 

Смертність від COVID-19 в Іспанії йде на 

спад: за добу - 48 летальних випадків 

За останню добу в Іспанії зареєстрували 48 

смертей внаслідок пандемії коронавірусу, 

майже вдвічі менше, ніж вчора, однак 

сьогоднішні дані не включають статистику 

Каталонії. 

 

 

У Канаді від COVID-19 померли понад 

шість тисяч осіб 

Кількість померлих від нового коронавірусу у 

Канаді перевищила 6 тисяч й продовжує 

зростати. 

 

 

МВФ заявляє про досягнення угоди з 

Україною щодо нової програми на $5 

мільярдів 

Місія МВФ і Україна досягли попередньої 

домовленості щодо нової програми 

фінансування у розмірі $5 мільярдів у форматі 

Stand-by терміном на 18 місяців. 

 

СВІТ 
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Сенат дав добро на призначення Реткліфа 

новим директором Нацрозвідки США 

Сенат США підтвердив кандидатуру 

конгресмена-республіканця Джона Реткліффа 

наступним директором Національної розвідки 

США, номінованим президентом США 

Дональдом Трампом на цю посаду. 

 

Кім Чен Ин не з'являвся на публіці три 

тижні 

Лідер КНДР Кім Чен Ин не з'являвся на 

публіці з 1 травня. 

 

 

Ударом з повітря в Афганістані знищені 

понад 20 талібів 

На півночі Афганістану бойова авіація завдала 

удару по скупченню сил "Талібану", унаслідок 

чого ліквідовано 21 бойовика. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Канадські політики долучилися до 

святкування Дня вишиванки 

Найбільша канадська опозиційна політична 

сила - Консервативна партія - відзначила День 

вишиванки. 
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Україна не братиме участь у конференції 

ООН щодо Криму, ініційованій Росією - 

речниця МЗС 

Місія України в ООН  вважає фарсом 

відеоконференцію щодо Криму в Радбезі, яку 

організовує Росія, і не братиме в ній участі. 

УКРАЇНА 

 

Кабмін назвав критерії для пом'якшення 

карантину в регіонах 

Послаблення карантинних заходів у регіоні 

можливе, якщо кількість нових хворих із 

коронавірусом становить менше 12 осіб на 100 

тисяч мешканців, а в лікарнях будуть зайняті 

менше половини місць, визначених для 

пацієнтів з COVID-19. 

 

Пом'якшення карантину: уряд дозволив з 1 

червня залізничні перевезення в окремих 

регіонах 

Кабмін дозволив з 1 червня у регіонах, де 

послаблюватимуться протиепідемічні заходи, 

перевезення пасажирів залізничним 

транспортом в усіх видах внутрішнього 

сполучення. 

 

 

Полтавщина отримала 49 нових "швидких", 

куплених за кошти Світового банку 

Найближчим часом на дороги Полтавської 

області виїдуть 49  сучасних автомобілів 

екстреної швидкої допомоги, закуплених за 

кошти Світового банку. 
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Уряд виділив ДСНС 105 мільйонів для 

відновлення авіатехніки 

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 

державного бюджету 105,4 млн гривень 

Державній службі з надзвичайних ситуацій на 

відновлення авіаційної техніки. 

 

Держвиконавці цьогоріч стягнули 215 

мільйонів гривень зарплатних боргів 

Державна виконавча служба з початку року 

стягнула 215,8 млн гривень боргів із заробітної 

платні.(ІНФОГРАФІКА) 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти сім разів порушили «тишу»: 

загинув боєць ЗСУ, семеро поранені 

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

 

Бойовики встановили понад 150 

протипіхотних мін біля автотраси на 

Луганщині - СБУ 

Служба безпеки України розслідує факт 

мінування бойовиками «ЛНР» ділянки поблизу 

лінії розмежування у районі селища Жолобок у 

Попаснянському районі. 

СУСПІЛЬСТВО 
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22 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1861 року відбулось перепоховання 

Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій 

горі поблизу Канева. 

 

 

Премію імені Георгія Ґонґадзе цьогоріч 

отримав Павло Казарін 

Лауреатом цьогорічної премії імені Георгія 

Гонгадзе став публіцист і телеведучий, 

журналіст Павло Казарін. 

 

Пам'ятник принцесі Анні у Парижі вбрали у 

вишиванку 

Паризький пам'ятник 10-річної принцеси, 

майбутньої королеви Франції Анни Київської, 

одягнули у вишиванку. 

 

 

FILM.UA повернеться в кінотеатри з 

"антикризовим пакетом" 

Група компаній FILM.UA поверне в кінотеатри 

шість своїх успішних стрічок, а також фільм 

«Черкаси», прокат якого перервав карантин. 
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Французам дозволили від’їжджати від дому 

більш як на 100 кілометрів 

Уряд Франції зняв обмеження на пересування 

громадян на відстані понад 100 км від місця 

проживання, яке було запроваджено з метою 

протидії поширенню COVID-19. 

 

 

Україні прогнозують дощові вихідні із 

грозами та до +19° 

У п'ятницю, 22 травня, в Україні переважно без 

опадів, вночі 2-10° тепла, у західних областях 

заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі, вдень 

9-18°. 

 

22 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні весняного Миколая; де знайти 

«строкачів», чи може з чоловіка верба вирости 

і радіємо молодику в Близнюках. 
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