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ТОП 

 

Генсек ООН прокоментував третій етап 

звільнення українців 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 

привітав взаємне звільнення утримуваних осіб, 

а також висловив сподівання на інші кроки в 

контексті його заклику до глобального 

припинення вогню. 

 

Нинішня криза, пов’язана з пандемією, несе 

для себе уроки для людства - Вселенський 

Патріарх 

Нинішня криза, пов’язана з пандемією 

коронавірусу, несе для себе неоціненні уроки, 

які в майбутньому будуть на користь людству. 
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Країни G7 співпрацюватимуть у створенні 

вакцини від COVID-19 

Лідери держав Великої сімки пообіцяли 

докласти усіх зусиль до якнайскорішого 

подолання пандемії COVID-19. 

 

У Британії випускатимуть 1,5 тисячі 

апаратів ШВЛ на тиждень 

У Великій Британії отримав офіційне 

схвалення апарат для штучної вентиляції 

легень (ШВЛ) компанії Penlon, зроблений у 

співпраці з консорціумом, що виготовляє 

Airbus і Rolls-Royce. 

 

Португалія продовжила надзвичайний стан 

Влада Португалії продовжила дію 

надзвичайного стану в країні ще на два тижні. 

 

У Києві зафіксували продукти горіння з 

зони ЧАЕС: людей просять зачинити вікна 

та не виходити 

У Києві в повітрі зафіксували продукти 

горіння з Чорнобильської зони. 

СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007556-kraini-g7-spivpracuvatimut-u-stvorenni-vakcini-vid-covid19.html
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Лідери G7 підтримали Всесвітню 

організацію охорони здоров’я 

Всесвітня організація охорони здоров’я 

виконує важливу координаційну роль у 

міжнародних зусиллях з подолання пандемії 

COVID-19. 

 

Високий представник ЄС висловив 

підтримку зусиллям ВООЗ у боротьбі з 

коронавірусом 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та 

генеральний директором ВООЗ Тедрос 

Адханом Гебрейєсус провели у четвер 

телефонну розмову, під час якої європейська 

сторона висловила підтримку зусиллям ВООЗ 

у боротьбі з коронавірусом. 

 

Трамп оприлюднив стратегію відновлення 

економіки США після пандемії 

Президент США Дональд Трамп оприлюднив 

керівні принципи щодо відновлення 

американської економіки після пандемії, які 

передбачають покрокове скасування обмежень 

в окремих штатах з ретельним відстеженням 

ситуації. 

 

Політичні опоненти попереджають Трампа 

про "смертельний ризик" скасування 

карантину 

Політичний опонент президента Дональда 

Трампа, спікер Палати представників США 

конгресвумен Ненсі Пелосі, попередила про 

смертельний ризик від передчасного 

скасування карантинних обмежень, про які вже 

ведуть розмову Трамп і республіканці. 

 

У США закінчилися гроші на підтримку 

малого бізнесу під час пандемії 

Програма захисту доходів для представників 

малого бізнесу в США вичерпала свій бюджет 

у розмірі $349 млрд на початковому етапі 

подачі заявок від бізнесменів. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007550-visokij-predstavnik-es-visloviv-pidtrimku-zusillam-vooz-u-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007550-visokij-predstavnik-es-visloviv-pidtrimku-zusillam-vooz-u-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007550-visokij-predstavnik-es-visloviv-pidtrimku-zusillam-vooz-u-borotbi-z-koronavirusom.html
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Європа має приймати біженців навіть в 

умовах пандемії – комісар РЄ 

Країни Європи мають рятувати і приймати 

мігрантів навіть в умовах кризи, спричиненої 

коронавірусом. 

 

Канада не припинить фінансування ВООЗ 

Канада вважає, що Всесвітня організація 

охорони здоров'я відіграє у світі важливу роль 

та не має наміру припиняти її фінансування. 

 

Польща послаблює карантин - відкривають 

ліси й парки 

Із понеділка, 20 квітня, у Польщі вступає в дію 

ряд пом’якшень карантину, запровадженого 

через пандемію COVID-19. 

 

Швейцарія планує послаблювати 

карантинні заходи вже з 27 квітня 

У Швейцарії урядовці розробили план 

відновлення життєдіяльності країни після 

карантину, першу фазу якого планується 

розпочати вже 27 квітня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007581-evropa-mae-prijmati-bizenciv-navit-v-umovah-pandemii-komisar-re.html
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До парламенту Південної Кореї вперше 

обрали втікача з КНДР 

Колишній заступник північнокорейського 

посла у Лондоні Тхе Йонг Хо обраний до 

парламенту Південної Кореї під час виборів, 

що відбулись у четвер. 

 

У Британії правоохоронці виявили кокаїн у 

вантажі медичних масок 

Британські правоохоронці виявили 14 

кілограмів кокаїну у вантажі з медичних масок, 

який намагався ввезти в країну 34-річний 

поляк. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Громадян України на круїзних лайнерах 

біля США готують до евакуації – 

посольство 

Судновласники круїзних лайнерів, які 

перебувають біля узбережжя США, отримують 

необхідні дозволи для евакуації громадян 

України додому, які досі залишаються на цих 

суднах в період пандемії. 

 

США збільшили допомогу Україні для 

протидії COVID-19 

Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID) збільшило гуманітарну допомогу 

Україні із заявлених минулого тижня $1,2 млн 

до $9,1 млн для боротьби з неконтрольованим 

поширенням коронавірусу. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007604-do-parlamentu-pivdennoi-korei-vperse-obrali-vtikaca-z-kndr.html
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Для майбутнього всеукраїнського Центру 

вірусології придбали обладнання 

Перша партія устаткування для майбутнього 

всеукраїнського Центру вірусології на базі 

"Екополісу ХТЗ" відвантажена зі складу в 

Києві для Харкова. 

 

У регіональних прокуратурах два етапи 

атестації пройшли 75% прокурорів 

Регіональні прокурори пройшли два етапи 

атестації у рамках реформування відомства. 

 

В Україні запроваджують програму 

відновного правосуддя для неповнолітніх 

В Україні запроваджують програму відновного 

правосуддя для неповнолітніх, які є вперше 

підозрюваними у вчиненні злочинів невеликої 

або середньої тяжкості. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі від початку доби зберігається 

“тиша” 

Цієї доби російсько-окупаційні війська 

дотримувались режиму тиші. Минулої 

доби лише один раз порушено режим 

припинення вогню. Поблизу селища Піски 

противник обстріляв позиції ОС з 

автоматичних станкових гранатометів. 

Втрат серед наших захисників не було. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007598-dla-majbutnogo-vseukrainskogo-centru-virusologii-pridbali-obladnanna.html
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17 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні - День працівників 

пожежної охорони. 

 

Сходження Благодатного вогню у Єрусалимі 

відбудеться без прочан 

Церемонія сходження Благодатного вогню у 

храмі Гроба Господнього відбудеться з 

обмеженою кількістю учасників через 

пандемію коронавірусу. 

 

Епіфаній закликав усіх залишатися вдома 

на Великдень 

Митрополит Київський і всієї України 

закликав усіх вірян залишатися на Великдень 

вдома та долучатися до богослужіння онлайн. 

 

Червоний Хрест запускає роботу власного 

інформаційного центру 

Національне Товариство Червого Хреста 

України запустило роботу інформаційного 

центру. 

 

В Україні 42 тисячі дітей опинилися під 

загрозою домашнього насильства - 

ЮНІСЕФ 

Унаслідок запроваджених в Україні 

карантинних заходів понад 40 тисяч дітей, які 

виховувались в інтернатних закладах, змушені 

були повернутись у родини без попередньої 

перевірки умов у них. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006915-17-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007522-shodzenna-blagodatnogo-vognu-u-erusalimi-vidbudetsa-bez-procan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007522-shodzenna-blagodatnogo-vognu-u-erusalimi-vidbudetsa-bez-procan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007522-shodzenna-blagodatnogo-vognu-u-erusalimi-vidbudetsa-bez-procan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007616-epifanij-zaklikav-usih-zalisatisa-vdoma-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007616-epifanij-zaklikav-usih-zalisatisa-vdoma-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007616-epifanij-zaklikav-usih-zalisatisa-vdoma-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007540-cervonij-hrest-zapuskae-robotu-vlasnogo-informacijnogo-centru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007540-cervonij-hrest-zapuskae-robotu-vlasnogo-informacijnogo-centru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007540-cervonij-hrest-zapuskae-robotu-vlasnogo-informacijnogo-centru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007536-v-ukraini-42-tisaci-ditej-opinilisa-pid-zagrozou-domasnogo-nasilstva-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007536-v-ukraini-42-tisaci-ditej-opinilisa-pid-zagrozou-domasnogo-nasilstva-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007536-v-ukraini-42-tisaci-ditej-opinilisa-pid-zagrozou-domasnogo-nasilstva-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007536-v-ukraini-42-tisaci-ditej-opinilisa-pid-zagrozou-domasnogo-nasilstva-unisef.html


 

У Європі створили додаток для виявлення 

ланцюжка зараження COVID-19 

У ЄС розроблено мобільний додаток, що 

допоможе уникати контактів з хворими на 

COVID-19, а також відстежувати імовірне 

інфікування серед знайомих хворого. 

 

Продуктові набори від Мінсоцполітики та 

АТБ отримали понад 400 тисяч громадян – 

міністр 

У рамках спільної ініціативи Міністерства 

соціальної політики України та мережі 

магазинів «АТБ» понад 400 тисяч українців 

отримали продуктові набори… 

 

Промоутер Ломаченка назвав більш 

пріоритетних суперників, ніж Хейні 

Боб Арум, промоутер чемпіона світу з боксу за 

версіями WBA, WBO та WBC у легкій вазі 

українського боксера Василя Ломаченка, 

назвав можливих наступних суперників свого 

підопічного. 

 

Українська кіноакадемія запускає 

"Кіновернісаж online" 

Онлайн-проєкт «Кіновернісаж» розпочинає з 

20 квітня Українська кіноакадемія. 

 

На Великдень прогнозують нічні заморозки 

і до +13° удень 

У п’ятницю, 17 квітня, в Україні буде хмарно з 

проясненнями, без опадів, у південно-східній 

частині пориви вітру 15-20 м/с. Температура 

вночі 3-8° тепла, вдень 14-19° тепла, на півдні 

та Закарпатті до 22°; у північній частині - на 

поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° 

тепла. 
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17 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Страсна п’ятниця; вклоняємося 

Плащаниці, завершуємо розпочате і що матиме 

перспективу. 
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