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ТОП 

 

ВООЗ попередила про нову хвилю пандемії 

Всесвітня організація охорони здоров’я, 

вважає, що можлива друга хвиля пандемії 

коронавірусу. 

 

Кількість жертв COVID-19 у Британії 

наблизилася до 37 тисяч 

У Великій Британії кількість летальних 

випадків, спричинених коронавірусною 

інфекцією, сягнула 36 914. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3032820-vooz-poperedila-pro-novij-pik-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3032820-vooz-poperedila-pro-novij-pik-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3032827-kilkist-zertv-covid19-u-britanii-nablizilasa-do-37-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3032827-kilkist-zertv-covid19-u-britanii-nablizilasa-do-37-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3032827-kilkist-zertv-covid19-u-britanii-nablizilasa-do-37-tisac.html


 

Жертвами COVID-19 в Індії стали понад 4 

тисяч осіб 

За минулу добу в Індії зафіксовано 

максимальний показник зараження 

коронавірусом - майже 7 тис. випадків. Від 

початку епідемії в країні загинула 4021 особа. 

 

В Італії зафіксували рекордно низьку 

кількість нових випадків COVID-19 

В Італії за останню добу зареєстрували 

рекордно низьку кількість нових випадків 

захворювання коронавірусною хворобою - 300. 

 

Компанія зі США почала випробування 

вакцини проти COVID-19 в Австралії 

Американська фармацевтична компанія 

Novavax розпочала в Австралії випробування 

на людях експериментальної вакцини проти 

коронавірусу. 

 

В Європі вперше пересадили легені хворому 

на СОVID-19 

Лікарі Медичного університету Відня провели 

першу у Європі успішну трансплантацію 

легень інфікованій новим коронавірусом 

людині. 

СВІТ 
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Президент Європарламенту закликає 

“ощадливу четвірку” не економити на 

подоланні коронакризи 

Президент Європарламенту Девід Сассолі 

виступив із критикою «ощадливих» країн - 

Австрії, Данії, Нідерландів та Швеції, уряди 

яких висловили альтернативу німецько-

французькій ініціативі з економічного 

відновлення ЄС після коронакризи. 

 

 

США запевнили Грузію у підтримці її 

територіальної цілісності та прагнення до 

НАТО 

США привітали Грузію з Днем незалежності, 

який країна святкує 26 травня, підтвердивши 

підтримку суверенітету цієї країни в її 

міжнародно визнаних кордонах, а також її 

бажання стати частиною 

Північноатлантичного альянсу. 

 

Євродепутати вимагають рішучої реакції на 

порушення верховенства права в Польщі 

Депутати Європарламенту з Комітету із 

громадянських свобод, які провели 25 травня 

зустріч у режимі телеконференції, висловили 

занепокоєння систематичними атаками проти 

судової незалежності та діяльності 

демократичних інституцій у Польщі. 

 

Ізраїль має історичну можливість 

розширити суверенітет на територію 

Палестини - Нетаньягу 

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав 

одним з головних завдань нового уряду 

розширення суверенітету на частину Західного 

берегу річки Йордан. 
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Байден вперше з'явився на публіці після 

двох місяців самоізоляції 

Суперник Дональда Трампа в президентських 

перегонах у США, 77-річний ексвіцепрезидент 

США Джо Байден вперше вийшов із 

самоізоляції, де він перебував впродовж двох 

місяців у зв'язку з пандемією COVID-19. 

 

Трамп хоче провести багатотисячний з'їзд 

республіканців попри пандемію 

Президент США почав кампанію тиску на 

губернатора штату Північна Кароліна, аби той 

дозволив провести з'їзд Республіканської партії 

– попри епідемію коронавірусу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

"Червоногвардійська справа": на "суді" 

свідок обвинувачення не відповів на жодне 

питання 

У Південному окружному військовому суді м. 

Ростов-на-Дону на слуханні у «справі Хізб ут-

Тахрір» (червоногвардійська група) 

допитували свідка обвинувачення, який не міг 

відповісти на жодне запитання. 

 

 

В'язень Кремля Шур підозрює, що цінну 

колекцію його батька вивезли до РФ 

Український політв'язень Віктор Шур, якого 

утримують у РФ, повідомив про ситуацію зі 

зникненням в Україні цінної колекції його 

батька, зокрема, він підозрює, що колекцію 

могли вивезти до Росії. 

УКРАЇНА 
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Степанов: Понад чотири тисячі 

медпрацівників хворі на COVID-19 

Понад чотири тисячі медичних працівників в 

Україні наразі хворі на коронавірусну 

інфекцію COVID-19. 

 

Після обвалу будинків житло у центрі Одеси 

перевірять на наявність тріщин 

Після обвалів на вулицях Торговій і 

Середньофонтанській у центрі Одеси 

проведуть інвентаризацію старих житлових 

будинків, поруч з якими ведуться будівельні 

роботи. 

 

"Плівки Деркача": ДБР відкрило справу 

через прослуховування - ЗМІ 

Держбюро розслідувань відкрило провадження 

у зв'язку з можливим прослуховуванням 

п'ятого Президента України Петра Порошенка, 

що могло завдати шкоди державним інтересам. 

 

Справа Шеремета: Кузьменко продовжили 

арешт до 24 липня 

Печерський суд Києва продовжив запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою Юлії 

Кузьменко - одній з підозрюваних у вбивстві 

журналіста Павла Шеремета. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти гатять з гармат, мінометів та 

СПГ, втрат немає 

За минулу добу окупанти 16 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 2014 році розпочались бої між 

українськими військовими та російськими 

терористичними угрупованнями за 

міжнародний Донецький аеропорт – важливий 

стратегічний об’єкт та комунікаційний центр 

східної України. 

 

 

В оселях українців цьогоріч сталося понад 

13 тисяч пожеж - ДСНС 

З початку 2020 року в Україні сталося понад 13 

тисяч пожеж у житловому секторі, вогонь 

забрав більш ніж 800 життів. 

 

 

Понад 7 тисяч звернень щодо домашнього 

насильства зафіксували цьогоріч у Києві 

Від початку року працівники столичної поліції 

зафіксували понад 7 тисяч звернень щодо 

домашнього насильства - це на тисячу більше, 

ніж за попередній рік. 
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Принц Вільям розповів про батьківство і 

смерть матері в документальному фільмі 

Чоловік Кейт Міддлтон та онук британської 

королеви Єлизавети ІІ, принц Вільям, розповів, 

що саме він пережив під час батьківства, 

порівнявши емоції з почуттями після трагічної 

смерті своєї матері, леді Діани. 

 

Чорногорія наприкінці травня відкриє 

кордони для туристів 

Уряд Чорногорії вже наприкінці травня відкриє 

кордони для іноземних громадян. Утім, тут 

поки що чекають туристів лише з тих країн, які 

майже здолали COVID-19. 

 

 

Від +2° до +24°: українцям прогнозують 

температурні "гойдалки" та дощі 

В Україні у вівторок, 26 травня, дощі, 

температура вдень від 2 до 20° тепла. 

 

26 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Ликери-гречкосійки; кому гречка, а 

кому ку-цяо, і про протистояння Сонця і 

Марса. 
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