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ТОП 

 

Уряд може продовжити карантин - 

Шмигаль 

Кабінет міністрів планує продовжити 

карантин, але водночас пом'якшити його у 

деяких сферах. 

 

У ЄС пояснили ідею пом’якшення санкцій в 

умовах кризи 

ЄС продовжує політику, спрямовану на 

скасування або пом’якшення санкцій, які 

погіршують становище простого населення, 

але це не стосується європейських обмежень, 

запроваджених виключно проти конкретних 

осіб та установ. 
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В Австрії одужав пацієнт, якому влили 

плазму крові зціленого від COVID-19 

У земельній лікарні-університетській клініці 

міста Грац (Австрія) одужав важкохворий на 

COVID-19 пацієнт, якому перелили плазму 

крові людини, яка одужала від коронавірусної 

інфекції. 

 

Адвокат розповів про самопочуття 

кримських політв'язнів у російському СІЗО 

Адвокат Едем Семедляєв, який відвідав у СІЗО 

Ростова-на-Дону фігурантів 

червоногвардійської групи «справи Хізб ут-

Тахрір» Арсена Абхаїрова й Ескендера 

Абдулганієва, розповів про самопочуття 

політв'язнів. 

СВІТ 

 

Трамп хоче призупинити імміграцію до 

США через коронавірус 

Президент США Дональд Трамп заявив про 

намір підписати указ про припинення 

імміграції до Сполучених Штатів через 

пандемію коронавірусної інфекції. 

 

Глава МВФ: Країнам доведеться вийти ще 

далі із зони комфорту 

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна 

Георгієва вважає, що попередні прогнози про 

"найбільше потрясіння" для світової економіки 

з часів Великої депресії можуть бути 

скориговані в гірший бік. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3009395-v-avstrii-oduzav-pacient-akomu-vlili-plazmu-krovi-zcilenogo-vid-covid19.html
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Трамп і Ердоган домовилися про співпрацю 

у боротьбі з Covid-19 

Лідери США та Туреччини домовилися про 

тісну співпрацю у протидії поширенню 

коронавірусу, зокрема у сферах громадського 

здоров’я та економіки. 

 

Розвідка США вивчає дані про тяжку 

хворобу Кім Чен Ина – CNN 

Американська розвідка перевіряє отриману 

інформацію про те, ніби лідер Кім Чен Ин 

перебуває у тяжкому стані після хірургічної 

операції. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ООН ухвалила резолюцію про доступ до 

ліків проти Covid-19, співавтором якої є 

Україна 

Генеральна Асамблея ООН ухвалила 

резолюцію про забезпечення глобального 

доступу до медичного обладнання, ліків та 

вакцин для боротьби проти Covid-19, одним із 

головних співавторів якої стала Україна. 

 

Ситуацію на Донбасі обговорять у Раді 

міністрів ЄС із закордонних справ 

Питання щодо ситуації на територіях Донбасу, 

що нині перебувають поза контролем уряду 

України, стане однією з тем для обговорення 

під час віртуального засідання Ради міністрів 

ЄС із закордонних справ, яка відбудеться у 

середу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3009449-tramp-i-erdogan-domovilisa-pro-spivpracu-u-borotbi-z-covid19.html
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Євросоюз готовий надати Україні 

підтримку в боротьбі з пожежами в зоні 

ЧАЕС 

Євросоюз готовий надати Україні комплексну 

допомогу у ліквідації пожеж у Чорнобильській 

зоні, і така підтримка високо цінується 

українською стороною. 

 

Голова НСЖУ на прикладі британського 

міністра вказав на важливість преси 

Державний секретар Британії з питань 

діджиталізації, культури, медіа та спорту 

Олівер Доуден просить співгромадян 

підтримати пресу в умовах економічної кризи, 

спричиненої поширенням Covid-19. 

УКРАЇНА 

 

На Закарпатті медики потижнево чергують 

біля хворих на Covid-19 

Медики Закарпатської обласної клінічної 

лікарні, які лікують хворих на COVID-19, 

завершили свою першу семиденну зміну. 

Тиждень вони перебували у закладі, навіть не 

виходячи на вулицю. 

 

Пожежі на Житомирщині завдали збитків 

на 2000 гектарів – голова ОДА 

Масштабні лісові пожежі, які з 16 квітня 

вирують в Овруцькому районі Житомирської 

області, завдали збитків на площі 2000 

гектарів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009431-evrosouz-gotovij-nadati-ukraini-pidtrimku-v-borotbi-z-pozezami-v-zoni-caes.html
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ВАКС відмовив в арешті експрезидента 

"Укрбуд" Микитася 

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 20 

квітня, відмовив прокурору Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури у взятті під 

варту експрезидента "Укрбуд" Максима 

Микитася, хоча він не вніс заставу у 100 млн 

грн. 

 

Вітренко розповів, як Україна може виграти 

від обвалу цін на нафту 

Бізнес зі зберігання нафти стає 

найприбутковішим, і Україні, яка має 

розвинену нафтотранспортну інфраструктуру, 

не можна проґавити таку нагоду. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 13 разів порушили "тишу" на 

Донбасі, один боєць ЗСУ загинув 

У понеділок, 20 квітня, збройні формування 

Росії 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних 

сил, загинув один боєць ЗСУ, троє - поранені, 

один зазнав бойового ураження. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні королева Великобританії Єлизавета ІІ 

і один із найвпливовіших монархів сучасності 

святкує свій день народження. 
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Суди, відрядження та ресторани: Гейтс 

сказав, як зміниться життя США після 

пандемії 

На початку червня США поступово 

розпочнуться знімати обмеження, 

запроваджені для сповільнення пандемії 

нового коронавірусу. 

 

"Писанковий світ Ольги Ровецької" - 

книга, сповнена великодньої краси 

До Великодніх свят спільнота Всесвітній день 

вишиванки спільно з Народним музеєм 

України впорядкували книгу листівок 

"Писанковий світ Ольги Ровецької". 

 

На дивані приємніше: синоптики 

прогнозують вітер і дощ 

В Україні у вівторок невеликі опади 

очікуються лише у другій половині дня у 

східних та більшості північних областей, 

температура вдень 8-13° тепла. 

 

21 квітня: народний календар і астровісник 

Федул-вітродув дує та дме, а тепло несе, куди 

сяде метелик і готуємося до молодика в Тільці. 
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