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ТОП 

 

США запровадили санкції проти сімох 

причетних до фінансів «Хізболли» 

Офіційний Вашингтон оголосив про введення 

санкцій проти сімох осіб, причетних до 

проведення фінансових операцій угруповання 

"Хізболла" в обхід запроваджених раніше 

обмежень. 

 

Голова уряду Індії відмовився від участі у 

саміті G7 через епідемію 

Голова уряду Індії Нарендра Моді відмовився 
від особистої участі у саміті лідерів країн 

"Великої сімки" (G7) у Лондоні через важку 

ситуацію з поширенням коронавірусу в його 

країні.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243549-ssa-zaprovadili-sankcii-proti-simoh-pricetnih-do-finansiv-hizballi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243549-ssa-zaprovadili-sankcii-proti-simoh-pricetnih-do-finansiv-hizballi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243551-golova-uradu-indii-vidmovivsa-vid-ucasti-u-samiti-g7-cerez-epidemiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243551-golova-uradu-indii-vidmovivsa-vid-ucasti-u-samiti-g7-cerez-epidemiu.html


 

Вбивство Гандзюк: суд залишив 

підозрюваних Мангера та Левіна під вартою 

Дніпровський райсуд Києва залишив 
Владислава Мангера та Олексія Левіна, 

підозрюваних у вбивстві активістки Катерини 

Гандзюк, під вартою.

 

 

З Сектора Гази запустили ще 130 ракет по 

Тель-Авіву 

Воєнізоване крило палестинської радикальної 
організації "Хамас" угрупування "Бригади "Ізз 

ад-Дін аль-Кассам" запустило у вівторок пізно 

ввечері 130 ракет по передмістях Тель-Авіва, 

що відбулося після ізраїльського авіаудару по 

Сектору Гази.

 

 

Відомий словник продасть на аукціоні 

значення блокчейн-технології у вигляді 

токена 

Відомий на весь світ американський словник 

Merriam-Webster (Вебстера) продасть на 

аукціоні дефініцію словосполучення 
«невзаємозамінні токени» (NFT) у вигляді 

NFT. 

 

Під офісом AstraZeneca активісти вимагали 

поділитись технологією вакцини 

Під офіси компанії AstraZeneca в Англії 

прийшли активісти з вимогою поділитися 
технологією виготовлення вакцини від хвороби 

COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243521-vbivstvo-gandzuk-sud-zalisiv-pidozruvanih-mangera-ta-levina-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243521-vbivstvo-gandzuk-sud-zalisiv-pidozruvanih-mangera-ta-levina-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243587-z-sektora-gazi-zapustili-se-130-raket-po-telavivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243587-z-sektora-gazi-zapustili-se-130-raket-po-telavivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243593-vidomij-slovnik-prodast-na-aukcioni-znacenna-blokcejntehnologii-u-vigladi-tokena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243593-vidomij-slovnik-prodast-na-aukcioni-znacenna-blokcejntehnologii-u-vigladi-tokena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243593-vidomij-slovnik-prodast-na-aukcioni-znacenna-blokcejntehnologii-u-vigladi-tokena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243593-vidomij-slovnik-prodast-na-aukcioni-znacenna-blokcejntehnologii-u-vigladi-tokena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243615-pid-ofisom-astrazeneca-aktivisti-vimagali-podilitis-tehnologieu-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243615-pid-ofisom-astrazeneca-aktivisti-vimagali-podilitis-tehnologieu-vakcini.html


 

У світі зафіксували 160,3 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 12 травня зафіксували 
160 334 125 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

В Україні виявили 4 538 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні протягом минулої доби, 11 травня, 

виявили 4 538 нових випадків COVID-19. 

Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 

медпрацівники.

 

СВІТ 

 

Атака хакерів з Росії на трубопровід США: 

Білий дім закликає Москву «діяти 

відповідально» 

Враховуючи те, що хакерський напад на 

американську паливну компанію Colonial 

Pipeline проводився зловмисниками з 
російської території, Москва повинна діяти 

відповідально в цій ситуації.

 

 

ЄС визначив чотири принципи переговорів 

для членства Сербії та Чорногорії 

Рада ЄС погодила застосування уточненої 

методології розширення Співтовариства, яка 

буде використовуватися в ході переговорів про 

входження до ЄС таких країн-кандидатів, як 

Сербія і Чорногорія. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243635-u-sviti-zafiksuvali-1603-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243635-u-sviti-zafiksuvali-1603-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243646-v-ukraini-viavili-4-538-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243646-v-ukraini-viavili-4-538-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243637-ataka-hakeriv-z-rosii-na-truboprovid-ssa-bilij-dim-zaklikae-moskvu-diati-vidpovidalno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243637-ataka-hakeriv-z-rosii-na-truboprovid-ssa-bilij-dim-zaklikae-moskvu-diati-vidpovidalno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243637-ataka-hakeriv-z-rosii-na-truboprovid-ssa-bilij-dim-zaklikae-moskvu-diati-vidpovidalno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243637-ataka-hakeriv-z-rosii-na-truboprovid-ssa-bilij-dim-zaklikae-moskvu-diati-vidpovidalno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243539-es-viznaciv-cotiri-principi-peregovoriv-dla-clenstva-serbii-ta-cornogorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243539-es-viznaciv-cotiri-principi-peregovoriv-dla-clenstva-serbii-ta-cornogorii.html


 

РФ відповіла дзеркально на рішення 

Румунії вислати російського дипломата 

Росія оголосила про рішення вислати з країни 
заступника військового аташе посольства 

Румунії у відповідь на рішення Бухареста 

вислати російського дипломата. 

 

 

ООН покращила оцінку зростання світового 

ВВП до 5,4% 

Зростання світової економіки в 2021 році, за 
оцінкою відділу глобального економічного 

моніторингу ООН, складе 5,4%. 

 

Суецький канал після блокування 

вирішили розширити та поглибити 

Адміністрація Суецького каналу вирішила 

розширити та поглибити ділянку водойми, яку 
наприкінці березня заблокував контейнеровоз 

компанії Ever Given. 

 

 

В Англії, Шотландії та Північній Ірландії за 

добу не зареєстрували жодної смерті від 

COVID-19 

В Англії, Шотландії та Північній Ірландії у 

понеділок, 10 травня, не зафіксовано смертей 

від коронавірусу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243569-rf-vidpovila-dzerkalno-na-risenna-rumunii-vislati-rosijskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243569-rf-vidpovila-dzerkalno-na-risenna-rumunii-vislati-rosijskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3243612-oon-pokrasila-ocinku-zrostanna-svitovogo-vvp-do-54.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3243612-oon-pokrasila-ocinku-zrostanna-svitovogo-vvp-do-54.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243527-sueckij-kanal-pisla-blokuvanna-virisili-rozsiriti-ta-poglibiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243527-sueckij-kanal-pisla-blokuvanna-virisili-rozsiriti-ta-poglibiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243585-v-anglii-sotlandii-ta-pivnicnij-irlandii-za-dobu-ne-zareestruvali-zodnoi-smerti-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243585-v-anglii-sotlandii-ta-pivnicnij-irlandii-za-dobu-ne-zareestruvali-zodnoi-smerti-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243585-v-anglii-sotlandii-ta-pivnicnij-irlandii-za-dobu-ne-zareestruvali-zodnoi-smerti-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243585-v-anglii-sotlandii-ta-pivnicnij-irlandii-za-dobu-ne-zareestruvali-zodnoi-smerti-vid-covid19.html


 

В ОАЕ почали розповсюдження вакцини від 

COVID-19 власного виробництва 

У понеділок в ОАЕ оголосили про початок 
розповсюдження в країні вакцини від COVID-

19 місцевого виробництва - Hayat-Vax.

 

 

У Грузії вакциною AstraZeneca щепитимуть 

людей 45+ 

Влада Грузії змінила рекомендації щодо 
застосування вакцини від COVID-19 

виробництва компанії AstraZeneca, знизивши 

нижній віковий поріг пацієнтів до 45 років.

 

У Фінляндії виплачують компенсації за 

«побічку» від COVID-вакцин 

У Фінляндії у зв'язку з побічними ефектами від 

вакцинації проти коронавірусу 15 осіб 

отримали компенсації.  

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Напруженість на кордоні РФ і України 

залишається високою – Держдеп США 

Росія неодноразово робила заяви про 

відведення військ від кордонів з Україною, 

однак провела лише передислокацію окремих 

сил, що не зменшило рівень напруженості в 

регіоні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243597-v-oae-pocali-rozpovsudzenna-vakcini-vid-covid19-vlasnogo-virobnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243597-v-oae-pocali-rozpovsudzenna-vakcini-vid-covid19-vlasnogo-virobnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243633-u-gruzii-vakcinou-astrazeneca-sepitimut-ludej-45.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243633-u-gruzii-vakcinou-astrazeneca-sepitimut-ludej-45.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243557-u-finlandii-viplacuut-kompensacii-za-pobicku-vid-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243557-u-finlandii-viplacuut-kompensacii-za-pobicku-vid-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243575-napruzenist-na-kordoni-rf-i-ukraini-zalisaetsa-visokou-derzdep-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3243575-napruzenist-na-kordoni-rf-i-ukraini-zalisaetsa-visokou-derzdep-ssa.html


 

Штатам слід визнати Україну основним 

союзником поза НАТО – Годжес 

Сполученим Штатам слід надати Україні 
статус основного їх союзника поза Альянсом, 

аби висловити країні підтримку. 

 

 

Скіфське золото: стало відомо, коли має 

бути рішення апеляційного суду 

Амстердама 

Апеляційний суд Амстердама у справі про 
приналежність колекції «скіфського золота» 

має винести рішення 14 вересня 2021 року. 

 

 

ІТ, біотехнології, енергетика: Маркарова 

розповіла про потенціал взаємодії зі США 

Інноваційні технології у багатьох сучасних 

галузях несуть в собі масштабний потенціал 

для посилення двосторонньої взаємодії між 

Україною і Сполученими Штатами. 

 

 

ЄС підвищуватиме стійкість України перед 

стратегічним викликом з боку Росії – 

Шефчович 

Євросоюз має зберігати єдність перед 

глобальним викликом, який виходить від 

Російської Федерації, та підвищувати у цьому 
контексті стійкість України та усього Східного 

партнерства. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243535-statam-slid-viznati-ukrainu-osnovnim-souznikom-poza-nato-godzes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243535-statam-slid-viznati-ukrainu-osnovnim-souznikom-poza-nato-godzes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3243532-skifske-zoloto-stalo-vidomo-koli-mae-buti-risenna-apelacijnogo-sudu-amsterdama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3243532-skifske-zoloto-stalo-vidomo-koli-mae-buti-risenna-apelacijnogo-sudu-amsterdama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3243532-skifske-zoloto-stalo-vidomo-koli-mae-buti-risenna-apelacijnogo-sudu-amsterdama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3243532-skifske-zoloto-stalo-vidomo-koli-mae-buti-risenna-apelacijnogo-sudu-amsterdama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243547-it-biotehnologii-energetika-markarova-rozpovila-pro-potencial-vzaemodii-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243547-it-biotehnologii-energetika-markarova-rozpovila-pro-potencial-vzaemodii-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243607-es-pidvisuvatime-stijkist-ukraini-pered-strategicnim-viklikom-z-boku-rosii-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243607-es-pidvisuvatime-stijkist-ukraini-pered-strategicnim-viklikom-z-boku-rosii-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243607-es-pidvisuvatime-stijkist-ukraini-pered-strategicnim-viklikom-z-boku-rosii-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243607-es-pidvisuvatime-stijkist-ukraini-pered-strategicnim-viklikom-z-boku-rosii-sefcovic.html


 

Іноземні військові аташе відвідали позиції 

ЗСУ на передовій 

Район проведення Операції об'єднаних сил 
відвідали представники Київської асоціації 

військових аташе.

 

УКРАЇНА  

 

Учасники першого в країні поліцейського 

кадетського корпусу дали клятву 

У Вінниці у вівторок 36 юнаків та дівчат, які 
проходять навчання в межах першого в країні 

проєкту «Кадетський корпус поліції», урочисто 

дали Клятву кадета.

 

У Криму затримали господаря будинку, де в 

ході обшуку було вбито людину 

Окупанти в Криму, в мікрорайоні Дубки під 

Сімферополем, затримали Сейдамета Гафарова 
- власника будинку, в якому в ході обшуку був 

убитий громадянин Узбекистану Набі (Аюб) 

Рахімов.

 

 

У поліції діалогу працюють 1100 

перемовників 

У поліції діалогу в Україні наразі працюють 

1100 перемовників.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3243561-inozemni-vijskovi-atase-vidvidali-pozicii-zsu-na-peredovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3243561-inozemni-vijskovi-atase-vidvidali-pozicii-zsu-na-peredovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243565-ucasniki-persogo-v-kraini-policejskogo-kadetskogo-korpusu-dali-klatvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243565-ucasniki-persogo-v-kraini-policejskogo-kadetskogo-korpusu-dali-klatvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3243583-u-krimu-zatrimali-gospodara-budinku-de-v-hodi-obsuku-bulo-vbito-ludinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3243583-u-krimu-zatrimali-gospodara-budinku-de-v-hodi-obsuku-bulo-vbito-ludinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243595-u-policii-dialogu-pracuut-1100-peremovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243595-u-policii-dialogu-pracuut-1100-peremovnikiv.html


 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,67 

Національний банк України на середу, 12 

травня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 9 копійок - до 27,6744 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти вісім разів порушили «тишу» на 

сході України 

Російські окупаційні війська минулої доби 8 
разів порушили режим припинення вогню в 

районі проведення операції Об'єднаних сил, 

втрат у лавах ЗСУ немає. 

 

ОБСЄ повідомила про 217 порушень «тиші» 

на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 

доби 200 порушень режиму припинення вогню 
у Донецькій області та 17 таких порушень на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 травня: народний календар і астровісник 

Всесвітній день медичних сестер; 

Міжнародний день запобігання синдрому 

хронічної втоми; дев’яти мучеників у Кізику 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3243641-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2767.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3243641-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2767.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3243644-okupanti-visim-raziv-porusili-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3243644-okupanti-visim-raziv-porusili-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3243603-obse-povidomila-pro-217-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3243603-obse-povidomila-pro-217-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3243132-12-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3243132-12-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Помер найстаріший актор у світі Норман 

Ллойд 

Американський актор Норман Ллойд помер у 
віці 106 років у своєму будинку в Лос-

Анджелесі.

 

 

У Черкасах школярі повертаються за парти, 

а останній дзвоник пролунає 8 червня 

У Черкасах від середи, 12 травня, учні 5-11 
класів повертаються до стаціонарного 

навчання у школах. 

 

Фонд ООН презентував безкоштовні ІТ-

курси для жертв насильства 

Пройти безкоштовні ІТ-курси зможуть 350 

українських жінок, які стали жертвами 

насильства.

 

 

Фільм «ЮКІ» визнали українською 

спортивною медіаподією року 

Асоціація спортивних журналістів України 
визнала головною медіаподією року 

документальну стрічку Володимира Мули 

«UKE/ЮКІ. Історія перемог вільних 

українців». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3243620-pomer-najstarisij-aktor-u-sviti-norman-llojd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3243620-pomer-najstarisij-aktor-u-sviti-norman-llojd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243631-u-cerkasah-skolari-povertautsa-za-parti-a-ostannij-dzvonik-prolunae-8-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243631-u-cerkasah-skolari-povertautsa-za-parti-a-ostannij-dzvonik-prolunae-8-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243629-fond-oon-prezentuvav-bezkostovni-itkursi-dla-zertv-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243629-fond-oon-prezentuvav-bezkostovni-itkursi-dla-zertv-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3243605-film-uki-viznali-ukrainskou-sportivnou-mediapodieu-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3243605-film-uki-viznali-ukrainskou-sportivnou-mediapodieu-roku.html


 

Міський голова Вінниці анонсував 

туристичні новації року 

Вінницький міський голова Сергій Моргунов 
анонсував туристичні новації, які цьогоріч 

реалізують у місті: фестиваль гастрокультури, 

культурні open air-проєкти, нові екскурсії та 

музейні колекції. 

 

У реабілітаційному центрі «Синевир» помер 

косівський ведмідь Юра 

У реабілітаційному центрі «Синевир» помер 

ведмідь Юра, якого вилучили у власника з 

міста Косів. 

 

 

Україна здобула друге «золото» ЧЄ - 

перемогла у парних стрибках у воду 

Це вже друга золота медаль збірної України в 

Будапешті.

 

У мережі презентували перший ролик із 

серії про музеї Львівщини ВІДЕО  

Львівська ОДА до Міжнародного дня музеїв, 

який відзначають 18 травня, підготувала серію 

роликів «Дивуватися. Цінувати. Берегти. Музеї 

Львівщини». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3243541-miskij-golova-vinnici-anonsuvav-turisticni-novacii-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3243541-miskij-golova-vinnici-anonsuvav-turisticni-novacii-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243553-u-reabilitacijnomu-centri-sinevir-pomer-kosivskij-vedmid-ura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3243553-u-reabilitacijnomu-centri-sinevir-pomer-kosivskij-vedmid-ura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3243531-ukraina-peremogla-u-parnih-stribkah-u-vodu-na-cempionati-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3243531-ukraina-peremogla-u-parnih-stribkah-u-vodu-na-cempionati-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3243579-u-merezi-prezentuvali-persij-rolik-iz-serii-pro-muzei-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3243579-u-merezi-prezentuvali-persij-rolik-iz-serii-pro-muzei-lvivsini.html


 

12 травня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Міжнародний день 

медичної сестри.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243099-12-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243099-12-travna-pamatni-dati.html

