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ТОП 

 

В ЄС визначили передумови для виходу з 

карантину 

На виконання доручення глав держав та урядів 

Єврокомісія представила рекомендації для 

поступового зняття обмежувальних заходів, які 

були запроваджені для стримування пандемії 

COVID-19. 

 

В Італії від коронавірусу за добу померли 

578 осіб 

Кількість померлих від коронавірусної інфекції 

в Італії за останню добу зросла на 578, загалом 

Covid-19 забрав понад 21,6 тисячі життів. 
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Кількість померлих від коронавірусу у 

Британії зросла майже до 13 тисяч осіб 

У Великій Британії станом на середу, 15 

квітня, кількість осіб, які померли внаслідок 

коронавірусу, досягла майже 13 тисяч. 

 

Жертвами коронавірусу в Канаді стали 

більше тисячі людей 

Кількість померлих унаслідок зараження 

коронавірусом у Канаді перевищила тисячу 

осіб. 

 

ФРН продовжила контроль на кордонах ще 

на 20 днів 

Німеччина продовжила контроль на деяких 

кордонах з державами ЄС ще на 20 днів. 

 

"Коронаконтроль" на в'їздах до Києва: на 

дев'яти постах вимірюватимуть 

температуру 

Повноцінну роботу контрольні пункти на 

основних в’їздах до Києва, на яких водіям та 

пасажирам транспорту будуть вимірювати 

температуру, розпочнуть з 13:00 16 квітня. 

СВІТ 
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Трамп наполіг, щоб його ім'я надрукували 

на чеках держдопомоги - WP 

Міністерство фінансів США на вимогу 

Дональда Трампа розпорядилося надрукувати 

його ім’я на чеках державної допомоги, які 

надсилатимуться американцям для підтримки в 

умовах пандемії. 

 

Коронакриза не є приводом переглядати 

ключове призначення НАТО – Столтенберг 

Війська країн НАТО активно допомагають 

цивільним структурам у боротьбі з 

коронавірусом, але спричинена пандемією 

криза не є приводом переглядати ключове 

призначення Альянсу. 

 

Уряд Франції збільшить підтримку 

економіки до €110 мільярдів 

Влада Франції планує збільшити до 110 млрд 

євро фінансування плану підтримки економіки 

в умовах боротьби з епідемією коронавірусу. 

 

Британія не планує припиняти 

фінансування ВООЗ 

Велика Британія вважає, що Всесвітня 

організація охорони здоров'я грає важливу 

роль у глобальному реагуванні на пандемію 

коронавірусу, тому не планує припиняти її 

фінансування. 

 

Пандемія не зупинить агресію Путіна - 

американський експерт 

Глобальна епідемія коронавірусу не примусить 

президента РФ Володимира Путіна припинити 

акти військової агресії у світі, зокрема проти 

України. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Резніков - про обмін полоненими: Є 

впевненість, що це відбудеться до 

Великодня 

Українська сторона очікує, що черговий етап 

взаємного звільнення утримуваних осіб між 

Україною та ОРДЛО відбудеться у найближчі 

четвер і п'ятницю. 

 

Майже 16 тисяч українців звернулися за 

допомогою в рамках програми "Захист" - 

МЗС 

За допомогою до закордонних дипломатичних 

установ України у зв’язку з поширенням 

коронавірусу та у рамках програми "Захист" 

звернулися 15 984 громадянина. 

 

Варшавський аеропорт подякував компанії 

“Антонов” за приліт “Мрії” 

Аеропорт імені Шопена у Варшаві висловив 

подяку українській авіакомпанії “Антонов” за 

те, що літак Ан-225 “Мрія” доправив до 

Польщі вантаж медичного призначення для 

протидії Covid-19. 

УКРАЇНА 

 

Кабмін схвалив проєкт доповіді щодо 

реалізації засад антикорупційної політики 

Кабмін схвалив проєкт Національної доповіді 

щодо реалізації засад антикорупційної 

політики в 2019 році, презентований головою 

НАЗК Олександром Новіковим. 
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Кабмін прирівняв е-паспорти у застосунку 

"Дія" до паперових 

Уряд України схвалив постанову про 

електронні паспорти у мобільному додатку 

"Дія", прирівнявши їх до паперових 

документів. 

 

Глава ДБР прокоментував заяву Авакова 

про справу Чорновол 

Держбюро розслідувань не має морального 

права сваритися з МВС і Національною 

поліцією, адже це позначиться на роботі 

відомства. 

 

СБУ виявила мільярдні зловживання на 

закупівлях продуктів для в'язниць 

Служби безпеки України викрила протиправну 

діяльність групи осіб, які займалися 

організацією постачання харчових продуктів та 

інших товарів для потреб установ виконання 

покарань. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби тричі порушили 

"тишу" на Донбасі 

Упродовж 15 квітня збройні формування 

Російської Федерації тричі порушили 

встановлений на Донбасі режим "тиші". 

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед 

наших військовослужбовців не було. 

СУСПІЛЬСТВО 
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16 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 310 років тому, Пилипа Орлика 

було обрано гетьманом, а також прийнято 

«Пакти й Конституції прав і вольностей 

Війська Запорізького» - документ, що став 

першою українською конституцію. 

 

ПЦУ дозволила самостійно освячувати 

паски 

Православна церква України закликає вірян у 

зв'язку із карантином долучитись до спільної 

молитви під час онлайн-трансляцій 

богослужінь на офіційних сторінках у Facebook 

та на YouTube. 

 

Степанов просить залишатися вдома у 

Великдень не тому що МОЗ рекомендує, а 

заради рідних 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

закликає співвітчизників у Великдень 

залишатися вдома заради свого здоров'я та 

безпеки близьких людей. 

 

Посилення карантину не вирішить 

проблему епідемії – експерт 

Тривалий суворий карантин не може бути 

засобом боротьби з епідемією коронавірусу. 

 

Том Генкс із дружиною здали кров, аби 

допомогти з розробкою вакцини 

Зіркова пара акторів Том Генкс та його 

дружина Ріта Вілсон, які вилікувалися від 

коронавірусу COVID-19, здали кров у рамках 

дослідження, щоб допомогти з розробкою 

вакцини. 
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На онлайн-фестивалі європейського кіно 

покажуть фільми з Венеції та Канн 

Компанія Артхаус Трафік запрошує 21 – 27 

квітня на онлайн-фестиваль європейського 

кіно. 

 

Touch ID й одна камера: Apple представила 

новий бюджетний iPhone 

Компанія Apple представила бюджетний 

iPhone SE 2020 з кнопкою Touch ID та однією 

камерою. Він схожий на iPhone 8, але має 

більш сучасні характеристики. 

 

16 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Чистий Четвер; печемо паски, 

миємося майже до нестями і креслимо навколо 

себе коло. 
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