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ТОП 

 

Британія 23 квітня починає випробовувати 

вакцину проти коронавірусу на людях 

Вчені Оксфордського університету у четвер, 23 

квітня, розпочнуть випробування вакцини 

проти коронавірусу на людях. 

 

В Італії вперше зафіксували зменшення 

кількості хворих 

В Італії вперше з початку епідемії 

коронавірусу зменшується кількість хворих із 

діагнозом Covid-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010180-britania-gotova-viprobovuvati-vakcinu-proti-koronavirusu-na-ludah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010180-britania-gotova-viprobovuvati-vakcinu-proti-koronavirusu-na-ludah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010180-britania-gotova-viprobovuvati-vakcinu-proti-koronavirusu-na-ludah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010186-v-italii-vperse-zafiksuvali-zmensenna-kilkosti-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010186-v-italii-vperse-zafiksuvali-zmensenna-kilkosti-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010186-v-italii-vperse-zafiksuvali-zmensenna-kilkosti-hvorih.html


 

Лікарні Франції фіксують зменшення 

пацієнтів з Covid-19 у реанімації 

Протягом останньої доби у Франції внаслідок 

зараження коронавірусом померла 531 особа, 

водночас кількість хворих у відділеннях 

реанімації продовжує знижуватися. 

 

Туреччина випередила Китай за кількістю 

інфікованих 

У Туреччині з початку пандемії Covid-19 

захворіла 95 591 особа, за останню добу 

підтверджено 4611 нових випадків 

інфікування. 

 

Стрілянина у Канаді: кількість жертв 

зросла до 22 

Унаслідок найкривавішої стрілянини в історії 

Канади, що сталася у провінції Нова 

Шотландія, загинули вже 22 особи. 

 

На Буковині вже більше тисячі хворих на 

Covid-19 

У Чернівецькій області підтвердили ще 65 

нових випадків зараження коронавірусом, 

загалом на Буковині інфіковані 1053 особи. 

 

Рятувальники під Чорнобилем досі гасять 

кілька тліючих осередків 

У зоні відчуження триває ліквідація лісових 

пожеж на території чотирьох лісництв. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010251-likarni-francii-fiksuut-zmensenna-pacientiv-z-covid19-u-reanimacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010251-likarni-francii-fiksuut-zmensenna-pacientiv-z-covid19-u-reanimacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010251-likarni-francii-fiksuut-zmensenna-pacientiv-z-covid19-u-reanimacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010239-tureccina-viperedila-kitaj-za-kilkistu-infikovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010239-tureccina-viperedila-kitaj-za-kilkistu-infikovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010239-tureccina-viperedila-kitaj-za-kilkistu-infikovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010253-strilanina-u-kanadi-kilkist-zertv-zrosla-do-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010253-strilanina-u-kanadi-kilkist-zertv-zrosla-do-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010253-strilanina-u-kanadi-kilkist-zertv-zrosla-do-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010214-na-bukovini-vze-bilse-tisaci-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010214-na-bukovini-vze-bilse-tisaci-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010214-na-bukovini-vze-bilse-tisaci-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010273-ratuvalniki-pid-cornobilem-dosi-gasat-kilka-tliucih-oseredkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010273-ratuvalniki-pid-cornobilem-dosi-gasat-kilka-tliucih-oseredkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010273-ratuvalniki-pid-cornobilem-dosi-gasat-kilka-tliucih-oseredkiv.html


 

Пожежі на Житомирщині: голова ОДА 

назвав одну з можливих причин 

Однією з версій виникнення масштабних 

пожеж у Житомирській області, яку 

розглядають рятувальники та правоохоронці, 

може бути пошкодження ліній електропередач 

унаслідок падіння дерева. 

СВІТ 

 

ЄС створив інтернет-платформу для 

досліджень з протидії COVID-19 

Єврокомісія спільно із кількома науковими 

партнерами започаткувала нову інтернет-

платформу для накопичення даних, обміну 

інформацією і дослідженнями у сфері боротьби 

з коронавірусом COVID-19. 

 

Сенат США схвалив допомогу бізнесу й 

медицині майже на $500 мільярдів 

Верхня палата Конгресу США ухвалила 

законопроєкт, що передбачає виділення $484 

млрд на допомогу малому бізнесу, а також 

системі охорони здоров'я. 

 

Уряд Італії оголосив план підтримки 

економіки на €50 мільярдів 

Італійський уряд представив новий пакет 

допомоги суб'єктам економіки розміром у 50 

мільярдів євро для пом'якшення економічних 

наслідків пандемії коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010245-pozezi-na-zitomirsini-golova-oda-nazvav-odnu-z-mozlivih-pricin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010245-pozezi-na-zitomirsini-golova-oda-nazvav-odnu-z-mozlivih-pricin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010245-pozezi-na-zitomirsini-golova-oda-nazvav-odnu-z-mozlivih-pricin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010170-es-stvoriv-internetplatformu-dla-doslidzen-z-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010170-es-stvoriv-internetplatformu-dla-doslidzen-z-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010170-es-stvoriv-internetplatformu-dla-doslidzen-z-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010235-senat-ssa-shvaliv-dopomogu-biznesu-j-medicini-majze-na-500-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010235-senat-ssa-shvaliv-dopomogu-biznesu-j-medicini-majze-na-500-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010235-senat-ssa-shvaliv-dopomogu-biznesu-j-medicini-majze-na-500-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010202-urad-italii-ogolosiv-plan-pidtrimki-ekonomiki-na-50-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010202-urad-italii-ogolosiv-plan-pidtrimki-ekonomiki-na-50-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010202-urad-italii-ogolosiv-plan-pidtrimki-ekonomiki-na-50-milardiv.html


 

Трамп: США припинять видачу "зелених 

карт" на два місяці 

Припинення видачі "зелених карт" новим 

мігрантам, про що оголосив президент США, 

буде тимчасовим - на 60 днів, аби забезпечити 

робочими місцями американських громадян 

після карантину. 

 

Карантин у канадському парламенті 

продовжили на місяць 

Через епідемію коронавірусу нижня палата 

канадського парламенту ще на місяць 

продовжила перерву в роботі. 

 

За порушення карантину в Румунії 

виписали штрафів майже на €80 мільйонів 

У Румунії за порушення правил карантину під 

час епідемії коронавірусу виписали майже 200 

тисяч штрафів на суму 78 мільйонів євро. 

 

Польща купить у США 60 ракетних 

комплексів Javelin 

Польща незабаром купить у США 60 

протитанкових ракетних комплексів Javelin та 

180 ракет до них. 

 

Після коронакризи ЄС може потребувати 

нового рівня інтеграції - експерт 

Після виходу з тривалої економічної рецесії, 

яка стане наслідком глобальної пандемії Covid-

19, Євросоюз може постати перед 

необхідністю нових форм політичного 

єднання. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010266-tramp-ssa-pripinat-vidacu-zelenih-kart-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010266-tramp-ssa-pripinat-vidacu-zelenih-kart-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010266-tramp-ssa-pripinat-vidacu-zelenih-kart-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010247-karantin-u-kanadskomu-parlamenti-prodovzili-na-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010247-karantin-u-kanadskomu-parlamenti-prodovzili-na-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010247-karantin-u-kanadskomu-parlamenti-prodovzili-na-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010243-za-porusenna-karantinu-v-rumunii-vipisali-strafiv-majze-na-80-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010243-za-porusenna-karantinu-v-rumunii-vipisali-strafiv-majze-na-80-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010243-za-porusenna-karantinu-v-rumunii-vipisali-strafiv-majze-na-80-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010193-polsa-kupit-u-ssa-60-raketnih-kompleksiv-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010193-polsa-kupit-u-ssa-60-raketnih-kompleksiv-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010193-polsa-kupit-u-ssa-60-raketnih-kompleksiv-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010255-pisla-koronakrizi-es-moze-potrebuvati-novogo-rivna-integracii-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010255-pisla-koronakrizi-es-moze-potrebuvati-novogo-rivna-integracii-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3010255-pisla-koronakrizi-es-moze-potrebuvati-novogo-rivna-integracii-ekspert.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

За кордоном від Covid-19 лікуються понад 

150 українців, більшість - в Італії 

Зараз в інших країнах від коронавірусної 

інфекції лікується 151 громадянин України, у 

тому числі 121 - в Італії. 

 

Східне партнерство має сприяти інтеграції 

України у ринок ЄС - Кулеба 

Майбутнє Східного партнерства має бути 

амбітним і сприяти інтеграції України до 

внутрішнього ринку Євросоюзу, вважає 

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

 

Британія засудила окупантів Донбасу за 

обстріли на Великдень 

Посол Великої Британії в Україні Мелінда 

Сіммонс висловлює жаль щодо недотримання 

режиму тиші на сході України на Великодні 

свята. 

 

Кулеба відповів на статтю Foreign Affairs 

про "щасливе" життя у Криму 

Публікація в журналі Foreign Affairs про те, 

ніби більшість населення Криму почувається 

щасливо в умовах російської окупації, 

викликала обурення як в Україні, так і в 

міжнародному експертному середовищі. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010233-za-kordonom-vid-covid19-likuutsa-ponad-150-ukrainciv-bilsist-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010233-za-kordonom-vid-covid19-likuutsa-ponad-150-ukrainciv-bilsist-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010233-za-kordonom-vid-covid19-likuutsa-ponad-150-ukrainciv-bilsist-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010191-shidne-partnerstvo-mae-spriati-integracii-ukraini-u-rinok-es-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010191-shidne-partnerstvo-mae-spriati-integracii-ukraini-u-rinok-es-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010191-shidne-partnerstvo-mae-spriati-integracii-ukraini-u-rinok-es-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010209-britania-zasudila-okupantiv-donbasu-za-obstrili-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010209-britania-zasudila-okupantiv-donbasu-za-obstrili-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010209-britania-zasudila-okupantiv-donbasu-za-obstrili-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3010221-kuleba-vidpoviv-na-stattu-foreign-affairs-pro-saslive-zitta-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3010221-kuleba-vidpoviv-na-stattu-foreign-affairs-pro-saslive-zitta-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3010221-kuleba-vidpoviv-na-stattu-foreign-affairs-pro-saslive-zitta-u-krimu.html


 

Зеленський: Епідемія коронавірусу дещо 

стримує наш турборежим 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

епідемія коронавірусу дещо сповільнює 

турборежим змін в Україні. 

 

Зеленський звільнив десятьох та призначив 

шістьох голів районів 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

десятьох голів районних державних 

адміністрацій та призначив шістьох нових 

керівників РДА. 

 

Зеленський і Шмигаль візьмуть участь у 

презентації е-паспортів у застосунку "Дія" 

Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-

міністр Денис Шмигаль візьмуть участь в 

онлайн-презентації цифрових паспортів у 

мобільному застосунку "Дія". 

 

Прем'єр-міністр проведе засідання Кабміну 

У середу, 22 квітня, відбудеться засідання 

Кабінету міністрів під головуванням Дениса 

Шмигаля. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010166-zelenskij-epidemia-koronavirusu-deso-strimue-nas-turborezim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010166-zelenskij-epidemia-koronavirusu-deso-strimue-nas-turborezim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010166-zelenskij-epidemia-koronavirusu-deso-strimue-nas-turborezim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010223-zelenskij-zvilniv-desatoh-goliv-rajoniv-ta-priznaciv-sistoh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010223-zelenskij-zvilniv-desatoh-goliv-rajoniv-ta-priznaciv-sistoh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010223-zelenskij-zvilniv-desatoh-goliv-rajoniv-ta-priznaciv-sistoh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010205-zelenskij-i-smigal-vizmut-ucast-u-prezentacii-epasportiv-u-zastosunku-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010205-zelenskij-i-smigal-vizmut-ucast-u-prezentacii-epasportiv-u-zastosunku-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010205-zelenskij-i-smigal-vizmut-ucast-u-prezentacii-epasportiv-u-zastosunku-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010207-premerministr-zavtra-provede-zasidanna-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010207-premerministr-zavtra-provede-zasidanna-kabminu.html


 

Оборонні закупівлі: у Проєктному офісі 

МОУ заявляють про успіх реформи 

Ліквідований наказом міністра оборони 

Проєктний офіс реформ протягом п’яти років 

працював над реформою оборонних 

закупівель, зокрема, над створенням 

законодавчої бази та Центру оборонних 

закупівель. 

 

У ділків столичного наркосиндикату 

вилучили метадону на $2 мільйони 

Столичні правоохоронці викрили 

наркосиндикат, очолюваний колишнім 

працівником відділу боротьби з незаконним 

обігом наркотиків органів внутрішніх справ. 

 

За "короля контрабанди" Альперіна внесли 

41 мільйон додаткової застави 

За одеського бізнесмена Вадима Альперіна 

внесли 41 мільйон гривень додаткової застави 

після того, як Апеляційна палата ВАКС 

стягнула з нього у дохід держави 35 мільйонів 

за порушення встановлених судом обов'язків. 

 

Карантин, ВІЛ і кібербулінг: Docudays 

проведе правозахисні дискусії 

Із 25 квітня по 3 травня під час 17 

Міжнародного фестивалю документального 

кіно про права людини Docudays UA 

триватиме правозахисна програма RIGHTS 

NOW. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010196-oboronni-zakupivli-u-proektnomu-ofisi-mou-zaavlaut-pro-uspih-u-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010196-oboronni-zakupivli-u-proektnomu-ofisi-mou-zaavlaut-pro-uspih-u-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010196-oboronni-zakupivli-u-proektnomu-ofisi-mou-zaavlaut-pro-uspih-u-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3010249-u-dilkiv-stolicnogo-narkosindikatu-vilucili-metadonu-na-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3010249-u-dilkiv-stolicnogo-narkosindikatu-vilucili-metadonu-na-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3010249-u-dilkiv-stolicnogo-narkosindikatu-vilucili-metadonu-na-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010168-za-korola-kontrabandi-alperina-vnesli-41-miljon-dodatkovoi-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010168-za-korola-kontrabandi-alperina-vnesli-41-miljon-dodatkovoi-zastavi.html
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Окупанти на Донбасі сім разів порушили 

"тишу", застосовували міномети 120 та 80 

калібру 

Упродовж 21 квітня збройні формування РФ 7 

разів порушили режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 квітня. Пам’ятні дати 

В ці дні, у 1918 році, Донбас і Крим були 

звільнені від більшовиків. 

 

Київ покращив показники якості повітря у 

світовому рейтингу 

Київ піднявся у світовому рейтингу 

забруднення повітря на 46 місце. Тобто тепер 

він серед міст, де гарна якість повітря. 

 

Мінекономіки готує спеціальний порядок 

роботи ринків 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства готує спеціальний 

порядок роботи продуктових ринків. 
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Пом’якшення карантину на транспорті 

хочуть почати з електричок 

Карантинні обмеження на транспорті в Україні 

зніматимуть поступово, розпочнуть з 

приміських електричок. 

 

Криклій каже, що планувати відпустку на 

другу половину літа реалістично 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

вважає, що українцям реалістично планувати 

відпочинок на другу половину літа. 

 

Один з регіонів Канади повністю "одужав" 

від Covid-19 

Усі мешканці Північно-Західних територій 

Канади, які були інфіковані коронавірусом, 

вилікувалися. 

 

Туреччина планує підготувати мільйон 

програмістів 

У рамках спеціального проєкту, що 

реалізується онлайн, Туреччина розпочала 

кампанію підготовки щонайменше мільйона 

розробників програмного забезпечення. 

 

В Україну йдуть дощі: де і коли 

"підмочить" найбільше 

У середу, 22 квітня, температура вночі 1-6° 

тепла, на поверхні ґрунту, крім крайнього 

півдня та Закарпаття, заморозки 0-3°; вдень 10-

15° тепла, на Закарпатті до плюс 18°. 
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22 квітня: народний календар і астровісник 

Нині мінливого Євпсихія; чи очікувати 

останніх заморозків, та до чого готуватися 

перед прийдешнім молодиком. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3009672-22-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3009672-22-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

