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ТОП 

 

Ляшко назвав ―межу міцності‖ медичної 

системи у боротьбі з Covid-19 

Система охорони здоров'я розрахована на 

одночасне перебування у відділеннях 

інтенсивної терапії не більше 3,5 тисяч хворих 

на Covid-19. 

 

В Італії кількість смертей від коронавірусу 

перевищила 20 000 

Кількість летальних випадків внаслідок 

пандемії коронавірусу в Італії перевищила 

двадцять тисяч й становить 20 465 осіб. 
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У Британії кількість смертей перевищила 

11 тисяч 

З початку пандемії коронавірусу у Великій 

Британії зареєстрували 11 329 летальних 

випадків, загальна кількість підтверджених 

випадків наближається до 90 тисяч. 

 

Штат Нью-Йорк пройшов пік смертності від 

Covid-19 – губернатор Куомо 

Губернатор американського штату Нью-Йорк, 

де зафіксовано найвищий у світі рівень 

зараження коронавірусом, заявив, що пік 

смертності вже пройдено – кількість померлих 

починається поступово зменшуватися. 

 

Коронавірусом заразилися 189 

співробітників ООН, троє померлих 

За час пандемії коронавірусом заразилися 189 

співробітників ООН, з яких троє померли. 

 

Пом’якшувати карантин треба поступово — 

ВООЗ 

Країни мають скасовувати запроваджені у 

зв'язку з пандемією коронавірусу обмеження 

поступово, при цьому враховуючи особливості 

нового коронавірусу. 
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Десятки торнадо в США забрали за день 32 

життя 

Понад чотири десятки торнадо, які пронеслися 

півднем Сполучених Штатів, спричинили 

загибель щонайменше 32 осіб. 

 

Рятувальники за тиждень ліквідували 

майже шість тисяч пожеж - ДСНС 

Працівники Державної служби з надзвичайних 

ситуацій за минулий тиждень ліквідували по 

всій країні 5859 пожеж. 

СВІТ 

 

Канада закликає покарати режим Асада за 

хіматаки на мирних сирійців 

Канада підтримує зусилля міжнародної 

спільноти, спрямовані на покарання 

відповідальних за застосування хімічної зброї у 

Сирії. 

 

Медична академія Франції рекомендує владі 

почати масове тестування 

Національна медична академія Франції 

рекомендує уряду запровадити масштабне 

тестування населення на коронавірус. 
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Сандерс оголосив про підтримку Байдена на 

виборах президента США 

Колишній запеклий суперник Джо Байдена на 

президентських виборах сенатор-демократ від 

штату Вермонт Берні Сандерс виступив на 

підтримку свого опонента та закликав 

голосувати саме за нього. 

 

ОПЕК+ домовляється про вдвічі більше 

скорочення видобутку нафти – Трамп 

Президент США Дональд Трамп, який брав 

участь в обговореннях ОПЕК+ щодо 

стабілізації цін на нафту, заявив, що насправді 

метою домовленостей є скорочення видобутку 

нафти на 20 млн барелів на день, що удвічі 

більше задекларованої цифри. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський подякував спадкоємному 

принцу ОАЕ за допомогу в боротьбі з 

коронавірусом 

Президент Володимир Зеленський провів 

телефонну розмову зі спадкоємним принцом 

емірату Абу-Дабі ОАЕ шейхом Мухаммадом 

бін Заїдом Аль Нагаяном і подякував за 

гуманітарну допомогу для України. 

 

ЄС і Світовий банк відзначили реформи 

управління держфінансами в Україні 

Євросоюз і Світовий банк у щорічному звіті 

PEFA (Державні видатки та фінансова 

підзвітність) стосовно України відзначили 

прогрес у реформах управління держфінансами 

за останній час. 
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Україну запросили до міжнародних 

пілотних проєктів щодо e-підпису - 

Мінцифри 

Україну обрали серед країн Східного 

партнерства ЄС для участі в пілотних проектах 

з використання електронного підпису. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський: Уважно стежу за ситуацією в 

Чорнобильській зоні 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

уважно стежить за ситуацією з пожежами під 

Чорнобилем. 

 

Разумков підписав закони, ухвалені на 

позачерговій Раді 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

невідкладно підписав закони, ухвалені на 

позачерговому засіданні парламенту 13 квітня. 

 

Кабмін спростував 12 міфів про зміни до 

бюджету 

Уряд управлятиме фондом боротьби з 

коронавірусом COVID-19 за погодженням з 

комітетом Верховної Ради з питань бюджету, а 

не в ручному режимі. 
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Голосування за зміни до бюджету 

підтвердило, що більшість у Раді є - 

Разумков 

Голова ВР Дмитро Разумков вважає, що 

результати голосування за зміни до 

Держбюджету на 2020 рік засвідчили 

існування більшості попри прогнози щодо 

розколу у фракції "Слуга народу". 

 

Елементом виходу з карантину буде 

тестування на антитіла - Ляшко 

Серед заходів, спрямованих на вихід з 

карантину, буде запровадження нового виду 

тестування - ІФА (імуноферментний аналіз). 

 

Регіонам урізали 2,6 мільярда: в уряді 

розповіли, на що вистачить грошей 

Ухвалені ВР зміни до Держбюджету на 2020 

рік передбачають скорочення фінансування 

Державного фонду регіонального розвитку 

(ДФРР) на 2,6 мільярда гривень. 

 

Геращенко: 51 депутат підписав заяву проти 

реваншу Антимайдану 

Народний депутат від "Європейської 

солідарності" Ірина Геращенко заявила, що 51 

депутат поставив підпис під заявою з рядом 

вимог до влади, зокрема, - відставки першого 

заступника директора ДБР Олександра 

Бабікова. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004987-golosuvanna-za-zmini-do-budzetu-pidtverdilo-so-bilsist-u-radi-e-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004987-golosuvanna-za-zmini-do-budzetu-pidtverdilo-so-bilsist-u-radi-e-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004987-golosuvanna-za-zmini-do-budzetu-pidtverdilo-so-bilsist-u-radi-e-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004987-golosuvanna-za-zmini-do-budzetu-pidtverdilo-so-bilsist-u-radi-e-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005017-odnim-z-elementiv-vihodu-z-karantinu-bude-testuvanna-na-antitila-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005017-odnim-z-elementiv-vihodu-z-karantinu-bude-testuvanna-na-antitila-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005017-odnim-z-elementiv-vihodu-z-karantinu-bude-testuvanna-na-antitila-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004978-regionam-urizali-26-milarda-v-uradi-rozpovili-na-so-vistacit-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004978-regionam-urizali-26-milarda-v-uradi-rozpovili-na-so-vistacit-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004978-regionam-urizali-26-milarda-v-uradi-rozpovili-na-so-vistacit-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004981-gerasenko-51-deputat-pidpisav-zaavu-proti-revansu-antimajdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004981-gerasenko-51-deputat-pidpisav-zaavu-proti-revansu-antimajdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004981-gerasenko-51-deputat-pidpisav-zaavu-proti-revansu-antimajdanu.html


 

Я прихильник системи пріоритетних видів 

спорту – Гутцайт 

На думку міністра молоді та спорту, необхідна 

вкладати кошти у талановитих тренерів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти сім разів порушили ―тишу‖ біля 

Пісків та Широкиного, гатили з 82-мм 

мінометів 

За минулу добу, 13 квітня, збройні формування 

РФ сім разів обстрілювали позиції Об’єднаних 

сил, використовуючи й заборонену мінськими 

домовленостями зброю. 14 квітня бойовики 

вже двічі порушили режим тиші. Втрат серед 

українських захисників немає. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

14 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 6 років тому, розпочались бойові дії 

на Донбасі, так звана активна фаза АТО – 

збройне протистояння української армії 

російським окупантам. 

 

За кордоном 24 українці одужали від 

коронавірусу - МЗС 

За кордоном від коронавірусної хвороби 

одужали 24 українці. 
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У Туреччині за добу від Covid-19 одужали 

більше пів тисячі пацієнтів 

За минулу добу з лікарень Туреччини виписали 

511 пацієнтів, загалом у країні від Covid-19 

одужали майже 4 тисячі людей. 

 

Сервісом е-Малятко вже скористалися 

майже 2,5 тисячі сімей 

Від початку року, коли було запущено сервіс е-

Малятко, його послугами скористалися майже 

2,5 тисячі сімей, у яких народилася дитина. 

 

Церемонію вручення кінопремії "Золота 

Дзига" можна буде побачити у прямій 

трансляції 

Вперше церемонія нагородження переможців 

Четвертої Кінопремії “Золота Дзиґа”, що 

відбудеться вже за 2 тижні - 3 травня, пройде в 

режимі онлайн-шоу з прямою трансляцією. 

 

14 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Страсний вівторок; що віддати 

кесарю, чи очікувати опадів, а також що готує 

нам космічна погода. 
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