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ТОП 

 

У Трампа пообіцяли першими у світі 

розробити вакцину проти COVID-19 

Штати зможуть випередити інші країни та 

першими у світі розробити вакцину проти 

коронавірусу. 

 

Чорногорія першою в Європі подолала 

коронавірус — ЗМІ 

В Чорногорії більше немає хворих на 

коронавірусну хворобу COVID-19, відтак ця 

країна стала першою в Європі, котра подолала 

епідемію. 
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У Туреччині за добу нарахували понад 

тисячу нових випадків інфікування 

За підсумками минулої доби, яка стала першим 

днем святкування закінчення місяця Рамадану, 

у Туреччині зафіксували 1 141 новий випадок 

інфікування коронавірусом. 

 

У Німеччині зафіксували масовий спалах 

коронавірусу в церкві - понад 40 заражень 

У німецькому Франкфурті десятки людей 

заразилися коронавірусом COVID-19 під час 

служби в церкві, а в Нижній Саксонії він 

поширився серед відвідувачів ресторану. 

 

Понад 40 регіонів РФ можуть зняти 

карантинні обмеження 

44 регіони Росії за епідеміологічними 

показниками вже підійшли або переступили 

поріг, коли вони можуть переходити до 

першого етапу зняття обмежень. 

 

 

Китай згоден на міжнародне розслідування 

щодо COVID-19, але без втручання політики 

Китай відкритий для спільних 

зусиль міжнародної наукової спільноти з 

виявлення джерела вірусу - об'єктивного і без 

втручання політики. 

СВІТ 
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У Німеччині перебувають більше сотні 

ісламістів з досвідом бойових дій 

Понад 100 бойовиків-ісламістів з досвідом 

війни в гарячих точках перебувають наразі в 

Німеччині. 

 

Трамп переконаний, що Росія та Китай не 

хочуть його перемоги на виборах восени 

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що 

Росія та Китай не хочуть його перемоги на 

президентських виборах. 

 

 

Штати пригрозили Китаю санкціями через 

автономію Гонконгу 

Якщо влада Китайської Народної Республіки 

(КНР) схвалить законопроєкт щодо 

національної безпеки Гонконгу, Білий дім 

може ввести санкції щодо Пекіна, так і 

адміністрації Гонконгу. 

 

 

Німеччина до середини червня продовжила 

дозвіл на в'їзд сезонних працівників 

Німецький уряд погодив продовження до 15 

червня терміну для в'їзду в Німеччину 

сезонних робітників. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3032049-nimeccina-do-seredini-cervna-prodovzila-dozvil-na-vizd-sezonnih-pracivnikiv.html
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Відсьогодні Чехія запроваджує новий етап 

зняття карантинних обмежень 

З понеділка, 25 травня, в Чехії починається 

четверта велика хвиля послаблення 

карантинних обмежень. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

В МЗС повідомили, скільки українців наразі 

хворіють на COVID-19 за кордоном 

Станом на 24 травня у світі від коронавірусу 

лікуються 147 українців в 13 країнах. 

 

 

―Мрія‖ вдруге доправила партію медзасобів 

до Канади 

Літак Ан-225 “Мрія” прибув до канадського 

Монреаля із вантажем медичних засобів 

захисту. 

 

 

У кримській прокуратурі розповіли про 

справи, в яких фігурує Поклонська 

Прокуратура Автономної республіки Крим 

повідомила колишній "прокурорці" 

анексованого Криму Наталії Поклонській, яка 

нині є "депутатом" Держдуми Росії за 

підсумками незаконних виборів, про дві 

підозри за кількома статтями. 

УКРАЇНА 
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Акція протесту у центрі Києва пройшла без 

порушень - поліція 

Масові заходи, що відбувалися у центрі Києва 

в неділю, 24 травня, пройшли спокійно, 

порушень громадського порядку не 

зафіксовано. 

 

 

У Харкові акцію "Стоп - реванш" провели 

на площі Свободи 

До трьохсот представників опозиційних сил 

зібрав біля волонтерського намету, що на 

площі Свободи в центрі Харкова, мітинг "Стоп 

- реванш", організований обласною 

організацією партії "Демократична сокира" за 

участю інших партій. 

 

 

Укравтодор обіцяє понтонну переправу біля 

мосту, який обвалився на 

Дніпропетровщині 

У Нікопольському районі Дніпропетровщини 

біля зруйнованого мосту зведуть тимчасову 

понтонну переправу. 

 

 

Чорновол заявляє, що проти неї ДБР 

порушило ще одну справу 

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол 

заявила, що Державне бюро розслідувань 

порушило справу, в якій зараз проводиться 

експертиза щодо її нагородного автомата. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти застосовують 120-мм міномети та 

артилерію, втрат немає 

За минулу добу окупанти 12 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

 

Окупанти розмістили артилерію поруч із 

будинками у Василівці та Яковлівці – штаб 

ООС 

Російські окупаційні війська розміщують 

артилерійські системи поруч із будинками, 

щоб прикрити себе від вогню ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Ігор Сікорський - 

американський авіаконструктор українського 

походження. 

 

 

У столиці знову запрацювало метро 

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії 

столичного метрополітену. 
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Папа Римський прочитав першу після 

карантину молитву на площі Святого Петра 

У Ватикані на площі Святого Петра відбулася 

перша з моменту введення карантину недільна 

молитва Папи Римського Франциска для 

паломників. 

 

 

Туреччина евакуювала з Бангладеш свою 3-

річну громадянку, хвору на COVID-19 

МОЗ Туреччини евакуював з Бангладеш 3-

річну дівчинку, інфіковану коронавірусом, якій 

не надавали необхідну допомогу. 

 

Президент Австрії порушив коронавірусний 

карантин 

Австрійська поліція під час рутинного обходу 

застала президента країни Александера Ван 

дер Беллена в ресторані після офіційно 

дозволеного часу. 

 

 

Джонсон став на захист радника, який 

порушив карантин 

Прем'єр-міністр Великобританії Борис 

Джонсон підтримав свого радника Домініка 

Каммінгса, навколо якого спалахнув скандал, 

пов'язаний з його приватною поїздкою під час 

карантину. 
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На Сицилію невідомі завезли 400 біженців 

У неділю, 24 травня, невідоме судно висадило 

на берег Сицилії близько чотирьох сотень 

біженців. 

 

 

У Швеції запустили першу мережу 5G 

У Швеції активували першу в країні 

загальнодоступну мережу мобільного зв'язку 

5G. 

 

 

Літо не квапиться: синоптики прогнозують 

дощі та грози 

В Україні у понеділок очікуються короткочасні 

дощі, температура вночі 4-9°, вдень 13-18°. 

 

 

25 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Єпіфана; чи буде літо спекотним, 

збираємо першу полуницю і розгадуємо 

таємниці Нептуна. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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