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ТОП 

 

Через COVID-19 на межі голоду вже 14 

мільйонів мешканців Латинської Америки 

— ООН 

Через негативні наслідки пандемії COVID-19 в 

Латинській Америці на межі голоду 

перебувають щонайменше 14 мільйонів людей, 

заявили у Всесвітній продовольчій програмі 

ООН (UN WFP). 

 

 

Єврокомісія ініціює саміт для збору коштів 

на розробку вакцини проти COVID-19 

Єврокомісія ініціює проведення 27 червня 

донорського саміту, головною метою якого є 

мобілізація коштів для розробки вакцини від 

коронавірусу та забезпечення нею всіх країн. 
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В окупованих Криму та Севастополі вже 

понад 520 випадків COVID-19 

За минулу добу офіційно підтверджено шість 

нових випадків зараження коронавірусною 

інфекцією в окупованому Криму й один — в 

Севастополі, загалом з початку пандемії 

зареєстрували 522 випадки. 

 

 

У NASA сказали, коли екіпаж Crew Dragon 

потрапить на борт МКС 

Якщо 30 травня запуск космічного корабля 

компанії SpaceX Crew Dragon відбудеться, то 

екіпаж пілотованої місії зможе потрапити на 

борт МКС вже 31 травня. 

СВІТ 

 

Заворушення в Міннеаполісі: 

протестувальники підпалили поліційну 

дільницю 

Учасники масових протестів у Міннеаполісі в 

ніч проти п'ятниці підпалили 

поліційну дільницю, де служили офіцери, яких 

звинувачують у причетності до загибелі 46-

річного чорношкірого Джорджа Флойда. 

 

 

Канада, США, Австралія та Британія 

звинуватили Китай у порушенні закону в 

Гонконзі 

Британія, Штати, Австралія та Канада 

звинувачують Китай в спробі зруйнувати 

закріплений законом в Гонконзі принцип ―одна 

держава — дві системи‖. 
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Лідери країн G7 позитивно сприйняли ідею 

зустрітися особисто – Білий дім 

Світові лідери країн G7 висловлюють 

позитивне ставлення до можливості провести 

саміт групи не в віртуальному форматі, а під 

час особистої зустрічі в Вашингтоні вже 

наступного місяця. 

 

 

Британія з понеділка розпочне новий етап 

послаблення карантину 

Британський уряд анонсував черговий етап 

послаблення карантинних обмежень. 

 

 

У Франції наступного тижня знову 

послаблять карантинні обмеження 

У Франції з 2 червня розпочнеться другий етап 

виконання національної стратегії виходу з 

карантину, спричиненого пандемією 

коронавірусу. 

 

 

Боснія та Герцеговина вирішила відкрити 

кордони з сусідніми державами 

Влада Боснії та Герцеговини ухвалила рішення 

про відкриття сухопутних кордонів із 

сусідніми державами – Сербією, Чорногорією 

та Хорватією. 
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Між Стамбулом і Анкарою відновили 

залізничне сполучення 

Вперше з 28 березня — часу припинення 

міжміського залізничного сполучення в 

Туреччині через епідемію коронавірусу, — 

було відновлено рух швидкісного міжміського 

потяга Стамбул-Анкара. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна відкрила 66 пунктів пропуску на 

кордоні з ЄС та Молдовою 

З 29 травня поновлюють роботу 66 пунктів 

пропуску на державному кордоні з 

українського боку. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив сімох голів РДА 

Президент Володимир Зеленський призначив 

сімох голів районних державних адміністрацій 

у Чернігівській, Черкаській, Миколаївській та 

Вінницькій областях. 

 

Уряд опублікував основні положення 

програми стимулювання економіки 

Кабінет міністрів опублікував основні 

положення програми стимулювання економіки 

для подолання наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби. 
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Уряд опікуватиметься проблемами медиків, 

які працюють з коронахворими - Шмигаль 

Кабінет Міністрів системно розв'язуватиме 

проблему забезпеченості медиків, які 

працюють з хворими на коронавірус COVID-

19. 

 

 

Конкуренція на ринку електроенергії може 

прибрати потребу підвищувати тарифи — 

Герус 

Конкуренція на ринку електроенергії може 

прибрати потребу підвищувати тарифи для 

населення. 

 

 

У Раді планують створити IT-інструмент 

моніторингу законопроєктів 

У Верховній Раді планують розробити та 

запровадити IT-інструмент для моніторингу 

виконання плану законопроєктної роботи. 

 

 

Мін’юст розробляє ―Електронний архів 

БТІ‖ для створення єдиної бази даних 

Міністерство юстиції України розробляє 

проєкт ―Електронний архів БТІ‖, який 

передбачає створення єдиної бази даних, де 

буде розміщено всю інформацію про майнові 

права в електронному вигляді. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти гатять з120-мм мінометів та СПГ, 

втрат немає 

За минулу добу окупанти сім разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Міжнародний день миротворців 

Організації Об’єднаних Націй. 

 

 

Трамп підписав указ проти соціальних 

мереж 

Президент США Дональд Трамп підписав у 

четвер указ, спрямований проти соціальних 

медіа після того, як Twitter попередив 

користувачів, що окремі дописи президента 

мають бути перевірені на правдивість. 

 

 

Кількість безробітних у Штатах сягнула 40 

мільйонів 

Кількість американців, які подали заявки на 

допомогу по безробіттю в країні за останній 

тиждень, зросла до 40 мільйонів осіб. 
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Бостонський марафон вперше за свою 

історію стане віртуальним 

Престижний щорічний Бостонський марафон 

цього року відбудеться у віртуальному режимі 

через карантинні заходи, пов'язані з COVID-19. 

 

Світовий туризм: які напрямки 

відновляться вже незабаром 

Тепер галузь працюватиме за новими 

правилами – і для країн, що приймають 

відпочивальників, і для туристів. Головне – 

безпека 

 

 

Літо не квапиться: в Україні прогнозують 

дощі, грози і сильний вітер 

В Україні у п'ятницю дощі, у західних областях 

сильний вітер, температура вночі 8-13°, вдень 

14-19°. 

 

29 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні весняного Федота; шукаємо дуба, не 

губимося в трьох соснах і готуємося до 

метаморфоз. 
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