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ТОП 

 

У МОЗ розповіли, яких хворих із підозрою 

на Covid-19 забиратимуть до лікарні 

Центр громадського здоров'я МОЗ 

оприлюднив перелік критеріїв, відповідно до 

яких здійснюватиметься госпіталізація осіб із 

підозрою на зараження коронавірусом. 

(ІНФОГРАФІКА) 

 

У півторамісячної дитини депутата Ганни 

Скороход виявили коронавірус 

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход разом 

із півторамісячною дитиною госпіталізовані до 

столичної лікарні, в обох підтверджено 

коронавірус. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000879-u-cgz-rozpovili-akih-hvorih-iz-pidozrou-na-covid19-zabiratimut-do-likarni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000866-u-pivtoramisacnoi-ditini-deputata-ganni-skorohod-viavili-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000866-u-pivtoramisacnoi-ditini-deputata-ganni-skorohod-viavili-koronavirus.html


 

Від COVID-19 за кордоном одужали 17 

українців – МЗС 

За кордоном 17 громадянам України вдалося 

одужати від коронавірусної інфекції. 

 

У Франції кількість смертей від 

коронавірусу перевищила 10 тисяч 

Загальне число летальних випадків 

спричинених пандемією коронавірусу у 

Франції перевищило 10 тисяч осіб. 

 

Епідемія коронавірусу в Італії йде на спад 

В Італії констатували зниження темпів 

зростання кількості хворих на коронавірус 

упродовж останньої доби. 

СВІТ 

 

"Російський імперський рух" готував 

теракти – Помпео 

Сполучені Штати внесли угруповання 

"Російський імперський рух" до списку 

терористичних організацій та запровадили 

відповідні санкції проти нього та його 

очільників через здійснення підготовки до 

терактів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000850-vid-covid19-za-kordonom-oduzali-17-ukrainciv-mzs.html
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Міністри оборони країн НАТО обговорять 

боротьбу з Covid-19 

Віртуальна зустріч міністрів оборони країн 

Альянсу, запланована на кінець квітня, буде 

присвячена заходам боротьби проти пандемії 

коронавірусу. 

 

Трамп очікує спаду Covid-19 у США 

наступного тижня 

Президент США оголосив, що впродовж 

наступного тижня очікує зниження динаміки 

зараження коронавірусом. 

 

Нова речниця Трампа відома "жорсткою 

обороною" президента - The Hill 

Новою речницею Білого дому призначена 

Кейлі МакЕнані - прессекретар кампанії з 

переобрання Дональда Трампа, відома своєю 

жорсткою "обороною" президента та критикою 

ліберальних ЗМІ. 

 

Влада Франції ввела спецдозволи для в'їзду 

до країни 

Починаючи з 8 квітня усі, хто в'їжджатиме на 

територію Франції, повинні мати спеціальний 

дозвіл, який указує причини та мету візиту. 

 

Норвегія послаблює карантин – відкриє 

дитсадки та школи 

Уряд Норвегії крок за кроком пом’якшуватиме 

карантинні заходи, запроваджені в країні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000895-ministri-oboroni-krain-nato-obgovorat-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000895-ministri-oboroni-krain-nato-obgovorat-borotbu-z-covid19.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Японія передасть Україні противірусний 

препарат, ефективний у лікуванні COVID-

19 

Японія безкоштовно передасть Україні 

лікарський препарат «Авіган», який вже довів 

свою ефективність проти грипу нового типу, і 

може бути ефективним у лікуванні COVID-19. 

 

ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації 

в окупованому Криму 

ЮНЕСКО констатує подальше погіршення 

ситуації у тимчасово окупованому Криму. 

 

Посол Ізраїлю просить хасидів не їхати на 

паломництво в Умань 

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон і міський 

голова Умані Олександр Цебрій звернулися до 

хасидів, які планують відправитися на 

паломництво в Умань, і просять залишитися 

вдома. 

УКРАЇНА 

 

Разумков: Правки до "банківського" 

законопроєкту – затягування часу 

Кількість правок до другого читання 

законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення деяких механізмів регулювання 

банківської діяльності" спрямована не на те, 

щоб зробити закон кращим, а лише на 

затягування часу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000823-aponia-peredast-ukraini-protivirusnij-preparat-efektivnij-u-likuvanni-covid19.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000920-posol-izrailu-prosit-hasidiv-ne-ihati-na-palomnictvo-v-uman.html
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ЦВК передбачила можливість проведення 

онлайн-засідань 

Центральна виборча комісія на черговому 

засіданні ухвалила рішення про можливість 

проведення - у разі потреби - наступних 

засідань в режимі онлайн. 

 

Разумков відправив незадоволених 

«земельним» законом депутатів до КСУ 

Постанови про скасування ухваленого закону 

про ринок землі будуть розглянуті у Верховній 

Раді згідно з регламентом, що дасть 

можливість голові Ради підписати закон. 

 

В омбудсмена пояснили, де мають лікувати 

дітей із притулків 

Діти, позбавлені батьківської опіки, мають 

отримувати медичну допомогу у лікарнях за 

місцем розташування соціального закладу, в 

якому вони перебувають. 

 

ІМІ закликає забезпечити журналістам 

проїзд громадським транспортом 

Громадська організація "Інститут масової 

інформації"(ІМІ) закликає органи державної 

влади та місцевого самоврядування 

забезпечити безперешкодне пересування 

журналістів громадським транспортом на 

підставі журналістського посвідчення. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000870-cvk-peredbacila-mozlivist-provedenna-onlajnzasidan.html
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На Донбасі - 10 порушень "тиші", окупанти 

гатять із важких мінометів і гранатометів 

Упродовж 07 квітня збройні формування РФ 10 

разів порушили режим припинення вогню. 

Втрат серед українських захисників немає. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

8 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1930 році, відбулась прем'єра 

фільму Олександра Довженка «Земля». 

 

До кінця квітня кількість інфікованих в 

Україні може досягти 60 тисяч — експерти 

Пік захворюваності на COVID-19 в Україні 

очікується з 14 по 23 квітня. 

 

В Україні запустили електронний 

студентський квиток 

У мобільному додатку "Дія" Міністерства 

цифрової трансформації України тепер є і 

електронний студентський. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3000915-na-donbasi-10-porusen-tisi-okupanti-gatat-iz-vazkih-minometiv-i-granatometiv.html
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В Україні очікуються сильні нічні 

заморозки, вдень до 20° тепла 

В Україні у середу, 8 квітня ясно, без опадів, 

температура вночі 1-6° тепла, на поверхні 

ґрунту заморозки 0-5°, у східних та Запорізькій 

областях сильні заморозки 0-5°; вдень 15-20° 

тепла. 

 

8 квітня: народний календар і астровісник 

Хто такий архангел Гавриїл, чому сьогодні 

заборонялося говорити неправду і як догодити 

Супермісяцю у Терезах. 
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