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ТОП 

 

В Італії зафіксували рекордну кількість 

одужань від COVID-19 

В Італії протягом останньої доби кількість 

пацієнтів, які одужали після коронавірусу, 

зросла на 3033 особи. 

 

У Франції кількість пацієнтів у реанімації 

зменшується два тижні поспіль 

Кількість пацієнтів з коронавірусом у 

відділеннях інтенсивної терапії у Франції 

знижується два тижні поспіль. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3011983-u-francii-kilkist-pacientiv-u-reanimacii-zmensuetsa-dva-tizni-pospil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3011983-u-francii-kilkist-pacientiv-u-reanimacii-zmensuetsa-dva-tizni-pospil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3011983-u-francii-kilkist-pacientiv-u-reanimacii-zmensuetsa-dva-tizni-pospil.html


 

У Туреччині за добу одужали понад 2 тисячі 

осіб 

За підсумками минулої доби в Туреччині 

одужало понад 2 тисяч пацієнтів, загальна 

кількість одужалих досягла 18 491. За добу 

виявлено 3 116 випадків інфікування, загалом 

кількість інфікованих – 101 790. 

 

У Канаді від COVID-19 померли понад дві 

тисячі людей, інфікованих понад 40 тисяч 

Кількість загиблих від нового коронавірусу у 

Канаді перевищила дві тисячі й продовжує 

зростати. 

 

Довільні тестування в Штатах показали в 

рази більше хворих на COVID-19 

Довільні тестування жителів штату Нью-Йорк, 

які вважають себе здоровими, показали 

набагато вищий відсоток людей, заражених 

коронавірусом, ніж досі було зафіксовано 

медичною системою Сполучених Штатів. 

 

Кабмін в п’ятницю має затвердити пакет 

медпослуг з лікування COVID-19 

Кабінет міністрів 24 квітня має затвердити 

пакет щодо надання медичних послуг з 

лікування коронавірусу. 

 

В Україні зафіксували найнижчий за 

останні 100 років рівень води у річках 

У річках та водосховищах України замало води 

через відсутність снігу - така ситуація склалася 

уперше за останнє століття. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3011979-dovilni-testuvanna-v-statah-pokazali-v-razi-bilse-hvorih-na-covid19.html
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СВІТ 

 

Російська військова активність в Арктиці 

непокоїть Штати та союзників – Держдеп 

Росія нарощує потужний військовий потенціал 

в Арктиці, перекидає туди збройні 

формування, розширює бойову 

інфраструктуру, включно з ракетними 

установками, і це непокоїть Сполучені Штати, 

а також американських союзників. 

 

Коронакриза: лідери ЄС погодили пакет 

економічної допомоги у €500 мільярдів 

Лідери ЄС погодили пакет економічної 

допомоги у розмірі понад 500 млрд євро і 

планують узгодити всі деталі щодо його 

використання до початку літа. 

 

Лідери ЄС розглянули "дорожню карту" 

поступового виходу з коронавірусних 

обмежень 

Члени Європейської Ради, які у четвер провели 

відеоконференцію, присвячену боротьбі з 

кризою COVID-19, розглянули шляхи 

скоординованого та поступового виходу зі 

спричинених пандемією обмежувальних 

заходів. 

 

Єврокомісія виступає за збільшення 

бюджету ЄС 

Майбутній довгостроковий бюджет ЄС, так 

звана Багаторічна фінансова перспектива на 

2021-2027 роки (БФП), має бути збільшеним до 

2 відсотків від ВНП, на відміну від «стелі» у 

1,2 відсотка від ВНП, яка існує зараз. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3011994-rosijska-vijskova-aktivnist-v-arktici-nepokoit-stati-ta-souznikiv-derzdep.html
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Конгрес США ухвалив новий масштабний 

пакет підтримки бізнесу та медицини 

Палата представників США слідом за Сенатом 

ухвалила законопроєкт з майже $484 

мільярдами на допомогу малому бізнесу й 

системі охорони здоров'я Сполучених Штатів у 

період пандемії. 

 

Канада виділить понад C$1 мільярд на 

пошук вакцини від коронавірусу 

Канада спрямує 1,1 мільярда канадських 

доларів (близько $815 мільйона доларів США) 

на розробку вакцини від COVID-19 та пошук 

інших способів боротьби із новим 

коронавірусом. 

 

Гарвард відмовився від $9 мільйонів 

допомоги у боротьбі з COVID-19 після 

докорів Трампа 

Після критики з боку президента США 

Дональда Трампа та інших політиків 

Гарвардський університет оголосив, що не 

прийме близько $9 мільйонів доларів у вигляді 

фінансової допомоги від держави. 

 

Пекін виділить ВООЗ ще $30 мільйонів на 

боротьбу з коронавірусом 

Уряд Китаю виділить Всесвітній організації 

охорони здоров'я додаткові $30 мільйонів на 

підтримку боротьби з пандемією коронавірусу. 

 

В Євросоюзі вирішили провести саміт ЄС-

Західні Балкани віртуально — Меркель 

Лідери ЄС вирішили все ж провести саміт ЄС-

Західні Балкани, що готувала Хорватія, яка 

нині головує в Євросоюзі, але віртуально. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3012002-kongres-ssa-uhvaliv-novij-masstabnij-paket-pidtrimki-biznesu-ta-medicini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3012002-kongres-ssa-uhvaliv-novij-masstabnij-paket-pidtrimki-biznesu-ta-medicini.html
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У Хорватії анонсували першу фазу виходу з 

карантину 

Хорватський уряд анонсував початок 

поступового виходу держави з карантину із 

понеділка - 27 квітня. 

 

Сербсько-угорський кордон частково 

відкрили для фермерів 

Людям із Угорщини та Сербії із четверга 

дозволено перетинати кордон між цими 

державами, якщо це пов’язано з сільським 

господарством чи іншою роботою. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Канада виділила Україні $500 тисяч 

гуманітарної допомоги 

Канада виділила 700 тисяч доларів (близько 

$518 тисяч, - ред.) на підтримку гуманітарних 

зусиль в Україні. 

 

Дистанційне навчання: в Україні запустять 

глобальну освітню платформу Learning 

Passport 

Україна стане однією з перших трьох країн, в 

яких запрацює Learning Passport – глобальна 

освітня онлайн-платформа, яку запускають 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft 

Corp. 

УКРАЇНА 
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Медпрацівники, хворі на COVID-19, мають 

отримати компенсації — Ляшко 

Медпрацівники, які захворіли на COVID-19 

при виконанні професійних обов'язків, мають 

отримати компенсації. 

 

Шмигаль незабаром презентує нову 

кредитну програму для підтримки бізнесу 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль має 

намір разом із міністром розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства Ігорем 

Петрашком найближчим часом презентувати 

ініціативу "Нові гроші", покликану підтримати 

підприємців дешевими кредитними ресурсами. 

 

Власнику однієї з компаній-провайдерів 

оголосили підозру у держзраді 

Власнику однієї з найбільших українських 

компаній-провайдерів повідомлено про підозру 

в державній зраді. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі 15 разів порушили 

"тишу", троє бійців ЗСУ поранені 

23 квітня збройні формування РФ, відверто 

порушуючи взяті на себе зобов’язання з 

дотримання режиму припинення вогню, 15 

разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. 

СУСПІЛЬСТВО 
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24 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня народилась Богдана Світлик, 

українська письменниця, підпільниця ОУН. 

 

Українцям, які повернулися з-за кордону, 

треба пройти обсервацію під контролем 

"Дій вдома" 

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов 

закликає громадян України, які повернулися з-

за кордону, завантажити застосунок "Дій 

вдома", завдяки якому відбуватиметься 

електронний контроль за самоізоляцією. 

 

Трамп думає над продовженням карантину 

після 1 травня 

Попри заяви, озвучені раніше, щодо 

якнайшвидшого запуску економіки США, 

президент Дональд Трамп заявив, що розглядає 

можливість продовження карантинних заходів 

після 1 травня, коли мають завершитися 

поточні обмеження. 

 

Албанія продовжила надзвичайний стан до 

23 червня 

Парламент Албанії схвалив продовження до 23 

червня надзвичайного стану, запровадженого у 

зв'язку з пандемією коронавірусу. 
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Мадрид до листопада скасував всі масові 

заходи через пандемію коронавірусу 

Міська влада Мадрида ухвалила рішення 

скасувати всі фестивалі та інші масові заходи, 

що повинні були відбутися з травня до 

листопада, через пандемію коронавірусу. 

 

Зацикленість на прагненні стати 

щасливими робить людей нещасними - 

психолог 

Психологи вважають, що зацикленість деяких 

людей на прагненні стати щасливими робить їх 

нещасними, оскільки істотно знижує якість 

життя і є причиною відсутності відчуття 

задоволення від свого існування. 

 

В Україну йдуть потепління і дощі 

У п’ятницю, 24 квітня, в Україні температура 

вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями 

заморозки 0-3°, вдень - 15-20° тепла. 

 

24 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Антипи-Водогона; чи варто очікувати 

врожайного року і кого найближчим часом 

торкнуться зміни. 
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