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ТОП 

 

Карантин продовжать до початку травня - 

Федоров 

Кабмін планує продовжити карантин до 

травня, але водночас очікується поступове 

послаблення обмежувальних заходів. 

 

Синод ПЦУ вирішив, як проводитиме 

Вербну неділю, Великдень та поминальні 

дні 

Православна Церква України не проводитиме 

традиційних спільних посвячень верби та 

великодніх страв у храмах та на прихрамовій 

території, а відвідування кладовищ у 

поминальні дні перенесла на 6 червня. 
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ЄС закликав покарати режим Асада за 

хімічні атаки 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 

висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з 

новою інформацією про злочини режиму 

Асада, оприлюдненою в доповіді Міжнародної 

групи з розслідування та ідентифікації. 

 

У Японії припускають, що хворих може 

бути вдесятеро більше, ніж фіксує 

статистика 

Кількість реальних випадків зараження 

коронавірусом у Японії може вдесятеро 

перевищувати дані офіційної статистики. 

 

У Британії кількість померлих від 

коронавірусу наблизилася до восьми тисяч 

У Британії протягом останньої доби 

зареєстрували 881 летальний випадок 

внаслідок пандемії коронавірусу, загальна 

кількість померлих в країні зросла до 7 978. 

 

В Італії зменшується кількість хворих у 

реанімаціях 

В Італії триває позитивна тенденція до 

зменшення кількості пацієнтів із 

коронавірусом у відділеннях інтенсивної 

терапії. 
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Держави ОПЕК+ досягли угоди для 

відновлення цін на нафту 

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ 

на відеоконференції у четвер погодилася 

скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів 

на день. РФ також погодилася на значні 

скорочення видобутку нафти. 

СВІТ 

 

Джонсона перевели з реанімації до 

звичайної палати 

Голову уряду Великої Британії Бориса 

Джонсона, хворого на Covid-19, перевели з 

реанімації до звичайної лікарняної палати. 

 

Канада очікує пік епідемії наприкінці весни 

- Трюдо 

Епідемія коронавірусу в Канаді сягне піка 

найімовірніше наприкінці весни. 

 

Угорщина продовжила комендантську 

годину на невизначений термін 

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, 

що уряд продовжив на невизначений термін 

дію карантинних заходів, спричинених 

пандемією коронавірусу. Зокрема продовжено 

дії комендантської години. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Кулеба назвав топ-пріоритетом для України 

повернення полонених 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

заявив, що питання обміну полоненими, 

стосовно якого було досягнуто попередньої 

домовленості, є пріоритетом роботи МЗС та 

основним фокусом уваги уряду. 

 

Волкер пояснив, як голосування 

"банківського" закону вплине на майбутнє 

України 

Голосування ВР так званого 

"антиколомойського" закону стане ключовим 

моментом, який визначить майбутнє України – 

під владою олігархів чи у реформованому за 

європейськими стандартами цивілізованому 

середовищі з підтримкою Заходу. 

УКРАЇНА 

 

"Феномен" Миколаївщини: глава МОЗ 

зателефонував очільнику ОДА 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 

провів телефонну розмову з головою 

Миколаївської ОДА Олександром Стадніком 

за результатами перевірки області державним 

санітарним лікарем. 

 

Селектор за селектором: Немчінов розповів 

про роботу Кабміну на карантині 

У секретаріаті Кабміну та в міністерствах 

близько 60% персоналу перейшли на 

віддалений режим роботи у зв’язку з 

карантином. 
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Україна на карантині: Клименко запевняє, 

що поліція не допустить мародерства 

Правоохоронці готові до будь-якого розвитку 

ситуації в Україні, в тому числі до проявів 

мародерства. 

 

Унаслідок "коронакризи" економіка впаде 

на 5% - радник Президента 

На тлі світової економічної кризи, пов'язаної з 

пандемією коронавірусу, українська економіка 

в поточному році впаде на 5% - замість 

запланованого зростання в 3,5%. 

 

Будівництво доріг: Кабмін розраховує на 

оптимістичний сценарій фінансування 

Уряд розраховує на оптимістичний сценарій 

фінансування програми будівництва доріг 

після внесення змін до державного бюджету. 

 

Якщо дотримуватися карантину, 14 квітня 

піка Covid-19 може не бути - Ляшко 

Піка захворюваності на Covid-19, 

прогнозованого на 14 квітня, може не бути, 

якщо дотримуватися карантинних заходів. 

 

"Доступні ліки": за період карантину 

виписали 1 мільйон e-рецептів 

Від початку карантину в Україні лікарі 

виписали 1 млн електронних рецептів у рамках 

програми "Доступні ліки". 
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Культура онлайн: для працівників галузі 

провели тренінг із користування YouTube 

Для працівників державних організацій і 

організацій культури провели тренінг про 

використання YouTube. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 21 раз порушили "тишу" на 

Донбасі, один військовий загинув, ще двоє 

поранені 

09 квітня збройні формування РФ здійснили 21 

обстріл позицій Об’єднаних сил, дев’ять з яких 

– із застосуванням мінометів 120-го і 82-го 

калібру, які за Мінськими домовленостями 

повинні знаходитись в районах відведення. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні десята річниця Смоленської 

катастрофи, під час якої загинуло майже все 

вище керівництво Польщі, зокрема й 

президент Лех Качинський. 

 

До поліцейської бази внесли більш як 50 

тисяч українців, які мають бути на 

самоізоляції 

Поліція проводить роз'яснювальну роботу та 

контролює місця перебування українців, які 

перебувають на самоізоляції. 
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МВС запустило у Telegram чат-бот для 

протидії домашньому насильству 

Міністерство внутрішніх справ відкрило у 

месенджері Telegram чат-бот, який допомагає 

запобігати домашньому насильству. 

 

МОЗ рекомендує дбати про психічне 

здоров'я дітей і літніх людей в умовах 

пандемії 

Пов’язані з пандемією коронавірусу страхи не 

варто ігнорувати - особливо у дітей та людей 

похилого віку. 

 

Вчені радять не сподіватися, що тепла 

погода зупинить коронавірус 

Запевняти себе, що коронавірус COVID-19 

зникне або різко зменшить свою загрозу з 

приходом теплої погоди, не варто, оскільки 

його поведінка досі відрізнялася від інших 

схожих інфекцій. 

 

В Україну йде справжнє літо: найближчими 

днями прогріє до 23° 

В Україні 10 квітня вночі очікуються 

заморозки на поверхні ґрунту, вдень 9-23° 

тепла. 

 

10 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Євстратія; що віщує ранковий туман, 

слухаємо жайворонка і позбавляємося від 

залишків негативу. 
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