
Єдина країна - Україна і світ 13.04.20 

 

ТОП 

 

У МОЗ показали динаміку поширення 

коронавірусу по регіонах 

Станом на 12 квітня найбільш стрімке 

поширення COVID-19 зафіксовано у 

Чернівецькій області та місті 

Києві.(ІНФОГРАФІКА) 

 

За кордоном 171 українець лікується від 

коронавірусу – МЗС 

Станом на 18:00 12 квітня за кордоном 171 

українець лікується від коронавірусу. 
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У Нідерландах вже понад 25 тисяч випадків 

коронавірусу 

У Нідерландах, станом на 12 квітня, кількість 

хворих на COVID-19 зросла до 25 587. 

 

В Італії - найменша кількість смертей від 

COVID-19 за три тижні 

Італія повідомила про найменшу кількість 

смертей від коронавірусу за добу за понад 3 

тижні. 

 

На борту авіаносця "Теодор Рузвельт" - 550 

заражених коронавірусом 

Понад 10 відсотків екіпажу авіаносця США 

"Теодор Рузвельт" дали позитивний результат 

на коронавірус. 

 

У світі кількість інфікованих коронавірусом 

перевищила 1,8 мільйона 

На ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисяч 183 

людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. 

З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 — 

одужали. 

 

Рятувальники продовжують гасити пожежу 

в Чорнобильській зоні 

У зоні відчуження тривають заходи з ліквідації 

пожежі, при цьому на лівому березі Прип'яті 

загорянь немає. 
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СВІТ 

 

Країни ОПЕК+ погодили скорочення 

видобутку нафти 

Країни ОПЕК+ погодили рішення про 

скорочення видобутку нафти усіма 23 країнами 

на 9,7 млн барелів за добу. 

 

Іран отримав доступ до $1,6 мільярда, що 

були "заморожені" в Люксембурзі 

Тегеран здобув перемогу в суді у справі про 

$1,6 млрд іранських коштів, «заморожених» у 

Люксембурзі за запитом США. 

 

У Німеччині шахраї намагалися вкрасти 

"кризові" гроші 

Шахраї повністю підробили веб-сторінку 

міністерства економіки федеральної землі 

Північний Рейн-Вестфалія, що на заході 

Німеччини. 

 

Німеччина зосередиться під час свого 

головування в ЄС на боротьбі з вірусом - 

Маас 

Німеччина планує зробити подолання вірусу та 

його наслідків головним завданням свого 

головування в Раді ЄС, яке починається 1 

липня. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Зеленський привітав Джонсона з випискою і 

побажав здоров'я усім британцям з COVID-

19 

Президент України Володимир Зеленський 

привітав прем'єр-міністра Великої Британії 

Бориса Джонсона з випискою з лікарні і 

побажав йому і всім британцям з COVID-19 

якнайшвидшого одужання. 

 

Туреччина дозволила надання медичної 

допомоги Україні - посол 

Туреччина дозволила надання медичної 

допомоги Україні в контексті COVID-19 та 

визначила процедуру й вимоги для отримання 

дозволів для експорту продукції. 

 

Оголосили аукціон українського мистецтва 

на підтримку людей з COVID-19 

Французький Червоний Хрест спільно з 

Аукціонним домом «Дукат» ініціюють 

благодійний онлайн-аукціон українського 

мистецтва. 

 

Варшавський аеропорт обіцяє показати 

приліт української “Мрії” онлайн 

Варшавський аеропорт імені Шопена просить 

усіх авіалюбителів утриматися від приїзду 

вранці 14 квітня в район аеропорту, й обіцяє 

показати онлайн приліт найбільшого у світі 

вантажного літака – українського Ан-225 

―Мрія‖. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3004108-zelenskij-privitav-dzonsona-z-vipiskou-i-pobazav-zdorova-usim-britancam-z-covid19.html
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Ляшко планує проінспектувати медзаклади 

Київщини 

Заступник міністра охорони здоров'я України 

Віктор Ляшко планує проінспектувати 

Київську область і перевірити стан місцевих 

закладів охорони здоров'я, які приймають 

хворих на коронавірус. 

 

В які лікарні направлять пацієнтів з 

хронічними хворобами: у МОЗ розробляють 

план 

Пацієнти з хронічними захворюваннями для 

планового лікування будуть спрямовані в інші 

медзаклади, де не лікують COVID-19. Наразі 

розробляються такі маршрути пацієнтів. 

 

“Велике будівництво”: шість тисяч 

кілометрів доріг планують побудувати 

цьогоріч 

У проєкті «Велике будівництво доріг» вже 

стартували 150 об’єктів, загалом же понад 6 

тисяч кілометрів доріг державного та 

місцевого значення планується побудувати 

цього року. 

 

Криклій прогнозує, що після карантину в 

Україні відбудеться бум зростання 

економіки 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

очікує, що після завершення карантину в 

Україні буде зростання економіки. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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На Донбасі від початку доби зберігається 

“тиша” 

Станом на 7.00 у зоні проведення операції 

Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано. 12 

квітня загинув боєць ЗСУ, ще один воїн 

отримав бойове ураження. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

13 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 2014 році, спецпризначенці СБУ 

прийняли перший бій на Донбасі. 

 

Ходьба, біг, велосипед: вчені назвали 

безпечну дистанцію при Covid-19 

Попередня доповідь учених з Левенського 

католицького університету (Бельгія) і 

Технічного університету Ейндховена 

(Нідерланди) передбачає безпечним відстань 

для людей, що рухаються один за одним, від 

чотирьох до 20 метрів - залежно від швидкості 

руху. 

 

НСЗУ не рекомендує запроваджувати 

добровільне медичне страхування 

Бізнес не може гарантувати стабільність 

відрахувань податків на медицину, тому НСЗУ 

не радить переходити до системи 

добровільного медичного страхування. 
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КМКФ «Молодість» проведе КіноTalk #2 з 

Пілунським, Фурсою та Єгоровим 

Кінофестиваль «Молодість» проведе в 

понеділок, 13 квітня, онлайн-зустріч КіноTalk з 

успішними українськими кінооператорами. 

 

Віденський зоопарк перейшов на онлайн 

презентації тварин 

Закритий для відвідувачів через коронавірус 

Віденський зоопарк "Шьонбрунн" проводить 

щоденні онлайн-презентації своїх мешканців. 

 

Дощі, мокрий сніг та +21°: де в Україні буде 

найтепліше 

В Україні у понеділок опади не очікуються, у 

більшості областей пориви до 20 м/с, 

температура вночі 1-6° тепла, на поверхні 

ґрунту, на Лівобережжі і в повітрі заморозки 0-

5°; температура вдень 16-21° тепла. 

 

13 квітня: народний календар і астровісник 

Нині початок Страсної седмиці; шукаємо руду 

глину, до чого низько летять журавлі та 

думаємо про фінанси. 
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