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ТОП 

 

В Італії рекордно низька кількість нових 

випадків COVID-19 

В Італії 6 квітня зафіксовано рекордно низьку 

кількість нових хворих на коронавірус. 

 

Коронавірус у США: лікарні мають серйозні 

проблеми 

Хоча американська медицина вважається 

однією з найбільш розвинених у світі, у 

лікарнях США в період пандемії COVID-19 

відчувається серйозна нестача захисних засобів 

і тестів, а також іншого обладнання. 
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У Польщі від COVID-19 померли вже понад 

100 осіб 

У Польщі кількість заражених коронавірусом 

сягнула майже 4,5 тис. осіб, а померлих – 

понад 100 осіб. 

 

Прем'єра Британії поклали до відділення 

інтенсивної терапії — ЗМІ 

Прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона 

поклали до відділення інтенсивної терапії 

через коронавірус. 

 

Міністри оборони ЄС домовилися про 

військову структуру для боротьби з 

коронавірусом 

Збройні сили кожної з 27 країн ЄС роблять 

величезний внесок у боротьбу з пандемією 

коронавірусу, тож міністри оборони країн ЄС 

вирішили створити координаційну військову 

структуру в межах Європейської служби 

зовнішніх справ. 

 

Пожежі в екосистемах не менш небезпечні, 

ніж коронавірус — голова ДСНС 

Пожежі в екосистемах, спричинені 

випалюванням сухостою, для країни є не менш 

небезпечними, ніж епідемія коронавірусу. 

СВІТ 
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Іспанія планує ввести базовий дохід для 

своїх громадян на тлі пандемії COVID-19 

Уряд Іспанії планує протягом найближчого 

часу запровадити систему універсального 

базового доходу для своїх громадян через 

пандемію коронавірусу COVID-19. 

 

У Туреччині побудують дві лікарні та 

безкоштовно роздаватимуть людям маски 

У Стамбулі упродовж 45 днів побудують два 

госпіталі на тисячу місць та заборонять продаж 

масок, якими громадян забезпечуватимуть 

безкоштовно. 

 

В Ізраїлі на Песах введуть комендантську 

годину та заборонять міжміські поїздки 

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу на час 

святкування іудейського свята Песах з 7 по 10 

квітня вирішив заборонити міжміські поїздки 

та запровадити комендантську годину. 

 

У Словаччині обмежать пересування 

громадян на шість днів 

Жителям Словаччини на шість днів, зокрема на 

Великодні свята, дозволять виходити з дому 

лише в окремих випадках. 
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Чехія почала послаблювати карантинні 

обмеження - ЗМІ 

Чехія розпочала поволі 

послаблювати обмеження, запроваджені у 

зв’язку із поширенням COVID-19. 

 

Данія за тиждень теж почне послаблювати 

карантин — прем’єр 

З 15 квітня у Данії почнеться “поступове та 

контрольоване” скасування обмежувальних 

заходів, запроваджених через пандемію нового 

коронавірусу. 

 

Штати внесли до списку терористичних 

організацій "Російський імперський рух" 

Офіс контролю за іноземними активами 

(OFAC) Мінфіну США оголосив про внесення 

організації "Російський імперський рух" 

("Российское имперское движение") та трьох її 

керівників до списку терористів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський: Молимося за здоров'я Бориса 

Джонсона 

Президент Володимир Зеленський побажав 

Прем'єр-міністру Великої Британії Борису 

Джонсону перемогти хворобу та запевнив, що 

молиться за його здоров'я. 
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В уряді опублікували розпорядження щодо 

надання гуманітарної допомоги Італії 

Кабінет міністрів доручив Міністерству 

закордонних справ, Міністерству внутрішніх 

справ та ДСНС узгодити з відповідними 

італійськими органами та забезпечити 

доставлення вантажу гуманітарної допомоги 

Італії. 

 

Росія має відкрити доступ до окупованої 

території Донбасу – Держдеп США 

Підконтрольні Росії сили мають забезпечити 

доступ міжнародних гуманітарних організацій 

і спостерігачів ОБСЄ до окупованих РФ 

районів Донецької і Луганської областей. 

 

МЗС вимагає скасувати рішення РФ про 

"весняний призов" в анексованому Криму 

Міністерство закордонних справ України 

висловлює рішучий протест проти рішення 

окупаційною російською владою в Криму 

провести так званий "весняний призов" в 

армію та вимагає скасувати його. 

 

Україна не дозволить Ірану уникнути 

відповідальності за збиття літака МАУ — 

Кулеба 

Україна зробить відповідні висновки після 

отримання офіційних роз’яснень заяв 

іранського депутата, але в жодному разі не 

дозволить Ірану уникнути відповідальності за 

збиття літака МАУ поблизу Тегерану. 
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Кулеба мав серйозну розмову з главою МЗС 

Італії щодо справи Марківа 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

заявив, що під час своєї першої розмови з 

італійським колегою Луїджі ді Майо приділив 

серйозну увагу питанню нацгвардійця Віталія 

Марківа. 

УКРАЇНА 

 

В Україні за потреби робитимуть 30 тисяч 

тестів на коронавірус на тиждень — Ляшко 

В Україні за потреби збільшать кількість 

тестувань на коронавірус на тиждень. 

 

Пандемія коронавірусу: експерти 

обговорили проблеми в ЗСУ 

У зв'язку з пандемією у короткостроковій 

перспективі можна очікувати зменшення 

видатків на оборону та збільшення - на 

медицину. 

 

Тепер іще жорсткіше: наскільки адекватні 

нові обмеження уряду, які діють від 6 квітня 

Що з цього думають в Мережі та в 

експертному середовищі? Оцінки розділилися. 

Пропозиції є різні, в тому числі - цілком 

слушні 
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Малюська розповів про найбільший виклик 

Мін'юсту під час карантину 

Найбільшим викликом Міністерства юстиції 

під час епідемії коронавірусу є забезпечення 

готовності в’язниць та слідчих ізоляторів до 

протидії інфекції. 

 

Протокол про Консультативну раду не є 

міжнародно-правовим документом – Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

заявив, що з керівником Офісу Президента 

Андрієм Єрмаком перетинається винятково з 

пов'язаних із Мінським процесом робочих 

питань. 

 

Нацбанк констатує стабільність на 

валютному ринку 

Пропозиція валюти на міжбанківському 

валютному у понеділок вкотре була суттєво 

вищою за попит. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу здійснили вісім обстрілів позицій 

Об’єднаних сил на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 
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Зеленський обговорив із главою УГКЦ 

трансляцію богослужінь на Великдень 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

главою Української греко-католицької церкви 

Блаженнішим Святославом виклики і завдання 

щодо боротьби з коронавірусом та важливість 

звершення пасхальних богослужінь онлайн. 

 

МОЗ відтепер один раз на день 

оприлюднюватиме дані щодо 

захворюваності на COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я лише один раз 

на день повідомлятиме статистику щодо 

захворюваності на COVID-19 в Україні. 

 

В Україні на карантин закрилася третина 

підприємств, до 50% персоналу без роботи 

В Україні у зв'язку з карантином тимчасово 

призупинили свою діяльність 29% вітчизняних 

компаній, тоді як 6% повністю закрили свій 

бізнес. 

 

У Франції за порушення режиму карантину 

вже оштрафували майже півмільйона осіб 

У Франції за порушення заходів, ужитих у 

зв'язку із протидією пандемії коронавірусу, 

вже притягнуто до адміністративної 

відповідальності 480 тисяч осіб. 
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Німеччина ввела обов’язковий карантин 

для всіх, хто прибуває до країни 

Німецький уряд запроваджує обов’язковий 2-

тижневий карантин для всіх, хто прибуватиме 

до ФРН. 

 

Смог у Києві: Укргідрометцентр пояснив, 

як відстежують ситуацію 

Останніми днями жителі столиці відмічають 

значне погіршення якості повітря та наявність 

смогу над містом. 

 

Київ за кліматичними параметрами 

"змістився" на 400 км південніше — 

синоптики 

Синоптики Центральної геофізичної 

обсерваторії імені Срезневського в Києві 

визначають нові кліматичні норми за період 

1991-2020 роки за температурою повітря та 

опадам. 

 

«Українська пісня крокує світом»: день 

народження Квітки Цісик відзначили 

світовим флешмобом 

До дня народження видатної американської 

співачки українського походження Квітки 

Цісик відбувся світовий флешмоб «Українська 

пісня крокує світом». 

 

7 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Благовіщення; чому нині ліпше було 

сидіти вдома, якою буде погода на Великдень і 

готуємося зустрічати Рожевий Супермісяць. 
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