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ТОП 

 

За кордоном уже 78 українців одужали від 

COVID-19 — МЗС 

Станом на вечір 26 травня 143 українці за 

кордоном лікуються від коронавірусної 

хвороби. 

 

 

Коронавірус виявили майже у 100 

будівельників Білоруської АЕС 

На будівництві Білоруської АЕС, яку зводить 

російська корпорація "Росатом", приблизно у 

сотні працівників підтвердили COVID-19. 
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Єгипетські лікарі звинуватили МОЗ у 

смерті своїх колег від COVID-19 

У Єгипті профспілка медиків звинуватила 

міністерство охорони здоров'я в недбалості під 

час боротьби з COVID-19 і смерті лікарів, які 

заразилися коронавірусом. 

 

 

Україна в ООН закликала Росію 

"відмовитися від логіки війни" на Донбасі 

Постійне представництво України при ООН 

вкотре закликало РФ припинити насильство на 

Донбасі та відмовитися від логіки війни, а 

також виконувати домовленості, досягнуті в 

тому числі на останньому саміті "нормандської 

четвірки" в Парижі. 

СВІТ 

 

У США розсекретили розмови ексрадника 

Трампа з послом Росії - ЗМІ 

Річард Гренелл, який з лютого до травня 

виконував обов'язки директора Нацрозвідки 

США, завершив розсекречення документів 

стосовно розмови Майкла Флінна, ексрадника 

Трампа, з послом РФ Сергієм Кисляком. 

 

 

Трамп обіцяє "потужні" санкції проти 

Китаю через Гонконг 

Дональд Трамп пообіцяв за кілька днів 

оголосити про "потужну" реакцію Вашингтона 

на спроби китайської влади обмежити права і 

свободи мешканців Гонконгу. 
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Туреччина встановила нові правила 

авіаперевезень 

Через загрозу поширення COVID-19 

авіаперевізники Туреччини вводять нові 

правила, зокрема в літак не можна буде брати 

ручний багаж, а посадку та висадку пасажирів 

чітко впорядкують. 

 

 

Уряд Австрії виділяє громадам €1 мільярд 

допомоги 

Федеральний уряд Австрії прийняв рішення 

виділити громадам країни фінансову допомогу 

в розмірі 1 млрд євро. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Програмі Україна-НАТО протидія агресії 

РФ і деокупація названі пріоритетами 

Україна вважає пріоритетним мирний шлях 

урегулювання конфлікту, викликаного 

збройною агресією Росії, але залишає за собою 

право на самооборону й наполягає на 

деокупації тимчасово окупованих територій. 

 

 

Заступник керівника ОП зустрівся із 

радником президента Латвії: що 

обговорювали 

Заступник керівника ОП Ігор Жовква та 

радник Президента Латвії з питань зовнішньої 

політики Солвейга Сілкална домовилися 

продовжити організацію низки цьогорічних 

двосторонніх заходів, перенесених через 

коронавірус. 
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Україна має бути головною у створенні 

меморіалу "Бабин Яр" - історик 

Українська держава має перебрати на себе 

ініціативу по створенню меморіального центру 

«Бабин Яр». 

УКРАЇНА 

 

Зґвалтування у Кагарлику: комітет ВР 

збирає закрите засідання 

Комітет з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради 1 червня проведе закрите 

засідання, де розгляне ситуацію навколо 

Кагарлицького відділу поліції. 

 

 

Працівники ДБР прибули в музей Гончара 

для вручення повістки Порошенку 

Працівники Державного бюро розслідувань 

прибули до музею Гончара, де виставив свою 

колекцію картин п'ятий Президент України 

Петро Порошенко, щоб вручити йому повістку. 

 

 

У САП заявляють, що генпрокурор не має 

права давати їм вказівки 

Генеральний прокурор не має права давати 

вказівки прокурорам Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури стосовно 

виконання їхніх повноважень. 
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Показник імунізації в Україні через 

карантин знизився на 20-40% - Степанов 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

наголошує, що карантин не є приводом 

пропускати щеплення, та закликає батьків 

вакцинувати дітей. 

 

 

Розвиток внутрішнього туризму в Україні 

нині стратегічно важливий – Немчінов 

Для українського уряду розвиток внутрішнього 

туризму сьогодні – стратегічно важливе 

питання. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти шість разів порушили "тишу", 

загинув український військовий 

За минулу добу окупанти 6 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожого 

обстрілу загинув військовий. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Роман Іваничук - 

український письменник, патріарх української 

історичної романістики, знаний громадський 

діяч. 
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День Києва на карантині: у Кличка сказали, 

в якому форматі святкуватимуть 

Цьогоріч День Києва 31 травня відзначатимуть 

у теле- та онлайн форматі, оскільки продовжує 

діяти заборона на масові заходи у зв’язку із 

коронавірусом. 

 

 

Перед посадкою в потяг пасажирам 

вимірюватимуть температуру - 

Укрзалізниця 

Продаж залізничних квитків відкрито на 50% 

місць у п'яти перших потягах, які запускаються 

після карантину. Пасажири у вагони 

допускатимуться в захисних масках та після 

температурного скринінгу. 

 

 

Словенія запроваджує карантин для 

туристів 

Уряд Словенії вирішив запровадити 14-денний 

карантин для туристів, однак дозволяє низку 

винятків. 

 

 

Данія відкриє кордони для закоханих, яких 

розлучив карантин 

Уряд Данії відкриває кордони для громадян 

Північної Європи або Німеччини, чиї партнери 

проживають на території країни. 
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Коста-Рика першою в Центральній Америці 

узаконила одностатеві шлюби 

Відповідно до рішення верховного суду Коста-

Рики, у країні легалізовано одностатеві шлюби. 

 

 

Покупцям електромобілів у Франції 

надаватимуть екологічні субсидії 

Уряд Франції надаватиме екологічні субсидії у 

розмірі 7 тис. євро громадянам, які 

купуватимуть електромобілі, та 2 тис. євро - 

покупцям гібридних моделей. 

 

 

В Україні дощитиме до кінця травня 

В Україні у середу йтиме дощі, місцями з 

грозами, температура вночі 6-11°, вдень 14-19°. 

 

 

27 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Сидора-Бокогрія; очікуємо 

справжнього тепла, слухаємо вивільгу і чи 

голодний нині Лев. 
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