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ТОП 

 

Пожежа під Чорнобилем, коронавірус та 

"карантинний" Великдень – звернення 

Зеленського (повний текст) 

Про ситуацію у Зоні відчуження та очікуваний 

пік епідемії коронавірусу 

 

Смертність від Covid-19 в Україні становить 

2,9% 

Показник летальності від коронавірусу в 

Україні зараз фіксується на рівні 2,9%. 
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В Італії від COVID-19 вже понад 21 тисяча 

померлих 

В Італії кількість смертей від коронавірусної 

хвороби перевищила 21 тисячу. 

 

Франція стала четвертою країною, де від 

Covid-19 померли понад 15 тисяч осіб 

У Франції кількість летальних випадків від 

коронавірусної хвороби перевищила 15 тисяч, 

країна стала четвертою у світі з таким високим 

показником смертності. 

 

Перший у світі випадок зараження від 

небіжчика зафіксували у Таїланді 

У Таїланді помер судово-медичний експерт, 

який, найімовірніше, заразився коронавірусом 

від небіжчика. 

 

У Нідерландах вже понад 27 тисяч хворих з 

коронавірусом 

У Нідерландах станом на середину дня 14 

квітня 2020 року кількість хворих на COVID-

19 зросла до 27 419. 

 

Боротьба з Covid-19 має ґрунтуватися на 

засадах прав людини – Рада Європи 

При ухваленні рішень у сфері охорони здоров'я 

в умовах пандемії коронавірусу медичні 

працівники та органи влади повинні 

дотримуватися принципів прав людини й 

біоетики.(ЗАЯВА) 
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У 2020-му Україна буде з хлібом. 

Незважаючи на посуху 

Хоча експерти й погіршують прогнози 

врожайності зернових, продовольчій безпеці 

країни ніщо не загрожує. Як і нашим 

експортним перспективам (АНАЛІТИКА)

СВІТ 

 

Трамп: США призупиняють сплату внесків 

до ВООЗ 

Дональд Трамп заявив що США призупиняють 

виділення коштів на фінансування Всесвітньої 

організації охорони здоров’я. 

 

Помпео заявляє, що США залишаються 

"найважливішою економічною силою у 

світі" 

У період кризи, яку спричинила пандемія 

COVID-19, ряд країн, зокрема РФ, Іран та 

Китай, намагаються піддати сумніву світове 

економічне лідерство США. 

 

Турецькі науковці завершили перший етап 

розробки вакцини проти Covid-19 

Учені Туреччини розпочали лабораторні тести 

антигена, створеного ними для вакцини проти 

нового коронавірусу. 
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Кількість смертей від COVID-19 у Швеції 

перевищила тисячу 

У Швеції внаслідок пандемії коронавірусу 

померли понад 1000 людей, тоді як кількість 

підтверджених випадків захворювання в країні 

перевищила 11 000. 

 

Австрія починає послаблювати карантин 

В Австрії розпочався перший етап поступового 

зняття обмежень, запроваджених у зв’язку з 

пандемією коронавірусу. 

 

Після березневого припинення вогню 

додому повернулися 110 тисяч сирійців 

Майже 110 тисяч сирійців повернулися до 

своїх домівок після того, як 6 березня набув 

чинності режим припинення вогню. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський подякував міжнародним 

партнерам за допомогу у боротьбі з 

коронавірусом 

Президент Володимир Зеленський подякував 

міжнародним партнерам за допомогу в 

боротьбі з коронавірусом. 
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Україна відправила до Гааги відомості про 

військові злочини РФ у Криму 

РФ продовжує масове позбавлення права 

власності громадян України в анексованому 

Криму, порушуючи норми міжнародного 

права, і прокуратура АРК здійснює 

процесуальне керівництво у справі за фактом 

привласнення державної та приватної 

власності державою-окупантом на півострові 

Крим. 

 

Кулеба обговорив з канадським колегою 

боротьбу з Covid-19 та авіатрощу літака 

МАУ 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба та очільник МЗС Канади Франсуа-

Філіп Шампань телефоном обговорили шляхи 

протидії поширенню коронавірусу та процес 

розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський оприлюднив програму 

телетрансляцій Великодніх богослужінь 

Телеканали ICTV, UA:Перший, "1+1", 

"Україна" та "Інтер" вестимуть прямі 

трансляції Великодніх богослужінь 

Української греко-католицької церкви, 

Православної церкви України та Української 

православної церкви. 

 

Як українці ставляться до "земельного" 

закону 

60% опитаних українців не підтримують 

голосування Верховної Ради за закон про 

продаж землі. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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У штабі ООС розповіли подробиці вибуху на 

полігоні, від якого загинув військовий 

Вибух на полігоні у районі проведення 

операції Об’єднаних сил, внаслідок якого 

загинув військовослужбовець, стався під час 

практичних стрільб із міномета калібру 82 мм. 

 

Окупанти дев'ять разів порушили "тишу", 

поранені троє бійців ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу здійснили дев’ять обстрілів 

позицій Об’єднаних сил з гранатометів різних 

систем, великокаліберних кулеметів та 

стрілецької зброї. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1991 році, в Лондоні, відбулось 

офіційне відкриття Європейського банку 

реконструкції і розвитку (ЄБРР). 

 

Пандемія прискорить перехід до цифрових 

технологій - експерт 

Соціальними наслідками пандемії для України 

можуть стати прискорений перехід на цифрові 

технології та дистанційне навчання. 
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Українців більше лякають економічні 

наслідки карантину, ніж епідемія 

54% українців більше побоюються 

економічних наслідків від запровадження 

карантинних обмежень, аніж епідемії 

коронавірусу. 

 

В Україні прогнозують дощі з мокрим 

снігом та заморозки 

В Україні у середу дощ та мокрий сніг 

очікується у східних областях, температура 

вдень 6-11° тепла. 

 

15 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Велика Середа; готуємо тісто для 

пасок, дістаємо писала для писанок і 

метикуємо, як жити далі. 
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