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ТОП 

 

В Італії за добу одужала рекордна кількість 

людей – майже 3000 

Протягом останньої доби в Італії визнали 

такими, що вилікувалися від коронавірусної 

хвороби, 2943 людини – найбільше від початку 

епідемії. 

 

Британія досягла піку пандемії COVID-19 – 

міністр охорони здоров’я 

Міністр охорони здоров'я Британії Метт 

Хенкок зазначив, що країна досягла піку 

епідемії коронавірусу. 
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У Криму підтвердили вже 76 випадків 

коронавірусу – правозахисники 

На території окупованого Криму підтверджено 

вже 76 випадків зараження на COVID-19. 

 

Іспанський парламент втретє продовжив у 

країні надзвичайний стан 

Іспанський парламент підтримав продовження 

надзвичайного стану до 9 травня через 

пандемію коронавірусу. 

 

Глава ВООЗ: Коронавірус з нами надовго 

Голова Всесвітньої організації охорони 

здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що 

коронавірус буде пліч-о-пліч з людством ще 

довго. 

 

Під Чорнобилем триває гасіння пожеж у 

чотирьох лісництвах 

Станом на ранок 23 квітня у Зоні відчуження 

та безумовного (обов’язкового) відселення 

підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у 

гасінні пожеж на території Луб’янського, 

Паришівського, Дитятківського та 

Денисовицького лісництв. 

 

Помпео закликав світ засудити запуск 

ракети Іраном 

Державний секретар США Майкл Помпео 

засудив заяву Ірану про запуск космічної 

ракети з використанням балістичних 

технологій та закликав міжнародну спільноту 

висловити кожен свою позицію в ООН до 

загрозливих дій Тегерана. 
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SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-

супутників Starlink 

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела 

на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

СВІТ 

 

Кім Чен Ин продовжує контролювати 

ядерну кнопку в КНДР – Пентагон 

Попри непідтверджену інформацію в ЗМІ про 

"тяжкий" стан здоров'я лідера КНДР Кім Чен 

Ина, в Пентагоні впевнені, що він продовжує 

здійснювати повний контроль за збройними 

силами країни та їх ядерним компонентом. 

 

Лівійський конфлікт: у Меркель погодили 

участь 300 солдатів в операції IRINI 

Уряд ФРН на засіданні 22 квітня погодив 

участь 300 солдатів Бундесверу в операції ЄС 

IRINI. 

 

Штати виділили додаткові $270 мільйонів 

допомоги для боротьби з COVID-19 

Уряд США виділив черговий транш у розмірі 

$270 мільйонів у якості міжнародної допомоги 

з метою подолання гуманітарних, економічних, 

соціальних та інших викликів у найбільш 

постраждалих від коронавірусу країнах. 
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Трамп підписав указ про призупинення 

імміграції до США 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

підписав указ про тимчасове припинення 

імміграції до США, що означає призупинення 

видачі міграційних віз та "зелених карт", які 

дають право прибулим іммігрантам 

влаштовуватися на роботу в США. 

 

Румунія послаблює карантин, але вводить 

"масковий режим" 

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив 

про скасування низки карантинних обмежень з 

15 травня та запровадження «маскового 

режиму» у громадських місцях. 

 

Албанія за тиждень почне виходити з 

карантину 

Наступного тижня влада Албанії почне 

поступово послаблювати обмежувальні заходи, 

запроваджені з метою сповільнення 

поширення COVID-19. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Пристайко обговорив з керівництвом СКУ 

питання координації допомоги для протидії 

COVID-19 

Інформація про потреби України у фінансовій, 

експертній або матеріально-технічній допомозі 

для протидії епідемії коронавірусу збирається 

та оновлюється щотижня через єдиний 

координаційний механізм. 
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Відеозустріч міністрів у "нормандському 

форматі" запланована на 30 квітня - МЗС 

Відеоконференція міністрів закордонних справ 

країн-учасниць "нормандського формату" 

попередньо запланована на 30 квітня, Україна 

розраховує на конструктивний підхід зі 

сторони Росії щодо пошуку рішення з 

досягнення миру на Донбасі. 

 

Уряд тримає ситуацію на Донбасі під 

контролем в умовах коронавірусу — 

Боррель 

Навіть в умовах сплеску коронавірусу немає 

жодних ознак того, що ситуація на Донбасі 

може вийти з-під контролю уряду України. 

 

ЄС потрібна нова політика щодо України з 

перспективою членства – Карл фон 

Габсбург 

Євросоюзу потрібна нова політика щодо 

України, яка передбачатиме перспективу 

членства. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський змінив заступника керівника 

ОП - ним став Машовець 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Анну Коваленко з посади заступника керівника 

Офісу Президента та призначив на цю посаду 

Романа Машовця. 
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У Раду подали законопроєкти, які 

допоможуть культурі подолати наслідки 

карантину - Ткаченко 

Пакет законопроєктів, які допоможуть 

культурі та креативним індустріям пережити 

економічні наслідки карантину, подано на 

реєстрацію й у четвер зранку документи 

будуть опубліковані на сайті Верховної Ради. 

 

Апеляцію на цілодобовий домашній арешт 

Чорновол розглянуть 24 квітня 

Київський апеляційний суд проведе судове 

засідання щодо розгляду апеляції на 

запобіжний захід екснардепу Тетяні Чорновол 

у вигляді домашнього арешту 24 квітня. 

 

НАЗК планує перезапустити реєстр 

декларацій 

Упродовж цього року Національне агентство з 

питань запобігання корупції планує 

перезапустити роботу реєстру декларацій. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донеччині зменшилася кількість 

порушень режиму припинення вогню — 

СММ ОБСЄ 

У СММ ОБСЄ констатували зменшення 

кількості порушень режиму припинення вогню 

на Донеччині та значне збільшення кількості 

таких порушень на Луганщині, якщо 

порівнювати з попереднім звітним періодом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011077-u-radu-podali-zakonoproekti-aki-dopomozut-kulturi-podolati-naslidki-karantinu-tkacenko.html
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Окупанти вісім разів порушили "тишу", 

втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації 

знову порушили зобов’язання щодо 

припинення вогню та вісім разів за минулу 

добу обстріляли позиції Об’єднаних сил на 

Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Всесвітній день книги і 

авторського права. 

 

Від коронавірусу у світі одужали понад 720 

тисяч осіб 

Станом на ранок 23 квітня у світі 

зареєстрували 2 638 024 випадки зараження 

коронавірусом COVID-19, з них – 721 734 

особи одужали та 184 235 осіб померли. 

 

PEN Ukraine обговорить компроміс між 

свободою і безпекою під час пандемії 

23 квітня Український ПЕН організовує онлайн 

дискусію – “Між метою і засобами: Як знайти 

компроміс між свободою та безпекою під час 

пандемії?” 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3011174-okupanti-visim-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
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17-ий фестиваль Docudays UA відкриється в 

онлайн-трансляції 24 квітня 

Вже 24 квітня о 19:00 розпочнеться церемонія 

відкриття 17-го Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини 

Docudays UA. 

 

Штучний інтелект та мистецтво: 

IZOLYATSIA запрошує на онлайн-дискусію 

художницю з Нью-Йорка 

Публічний artist talk про практики роботи зі 

штучним інтелектом та його використанням в 

сучасному мистецтві проведе 23 квітня в 

межах програми American Arts Incubator 

художниця з Нью-Йорку Еллен Перлман. 

 

Заморозки, дощі та до +21°: чого чекати від 

погоди найближчими днями 

У четвер, 23 квітня, в Україні буде хмарно з 

проясненнями, переважно без опадів. 

Температура вдень 12-17° тепла, на заході 

країни до +19°. 

 

23 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні весняного Терентія; чим займаються 

жаби, кого настав час садити і що приніс нам 

новий місяць у Тільці. 
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