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ТОП 

 

У Чорнобильській зоні ліквідували всі 

джерела вогню 

У Чорнобильській зоні відчуження станом на 

26 квітня ліквідовані всі джерела вогню, йде 

робота рятувальників на тліючих торфовищах. 

 

За кордоном від COVID-19 лікуються 163 

українці - МЗС 

У 16 країнах по всьому світу лікування від 

коронавірусної інфекції проходять 163 

громадянина України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013557-u-cornobilskij-zoni-likviduvali-vsi-dzerela-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013557-u-cornobilskij-zoni-likviduvali-vsi-dzerela-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013557-u-cornobilskij-zoni-likviduvali-vsi-dzerela-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013601-za-kordonom-vid-covid19-likuutsa-163-ukrainci-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013601-za-kordonom-vid-covid19-likuutsa-163-ukrainci-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013601-za-kordonom-vid-covid19-likuutsa-163-ukrainci-mzs.html


 

У Нью-Йорку тестуватимуть на коронавірус 

в аптеках 

В американському штаті Нью-Йорк дозволять 

проводити діагностичні тести на виявлення 

COVID-19 в аптеках. 

 

У Британії констатують різке зниження 

смертності від COVID-19 

У Великій Британії зафіксували значне 

зменшення кількості нових випадків смертей 

від коронавірусу за добу. 

 

В Італії - найменша кількість смертей від 

COVID-19 з березня 

В Італії за добу зафіксували 260 летальних 

випадків, пов'язаних з ускладненнями 

коронавірусу. 

 

У Туреччині зафіксували найнижчу за 20 

днів смертність від COVID-19 

Кількість летальних випадків унаслідок 

коронавірусної хвороби у Туреччині сягнула 

найнижчого показника за останні 20 днів. 

 

COVID-19 у Білорусі: кількість хворих 

зростає, померли 72 людини 

У Білорусі станом на шосту ранку 26 квітня 

зафіксували 10 463 випадки захворювання на 

коронавірус. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013585-u-nujorku-testuvatimut-na-koronavirus-v-aptekah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013585-u-nujorku-testuvatimut-na-koronavirus-v-aptekah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013585-u-nujorku-testuvatimut-na-koronavirus-v-aptekah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013569-u-britanii-konstatuut-rizke-znizenna-smertnosti-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013569-u-britanii-konstatuut-rizke-znizenna-smertnosti-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013569-u-britanii-konstatuut-rizke-znizenna-smertnosti-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013561-v-italii-fiksuut-najmensu-kilkist-smertej-vid-covid19-z-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013561-v-italii-fiksuut-najmensu-kilkist-smertej-vid-covid19-z-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013561-v-italii-fiksuut-najmensu-kilkist-smertej-vid-covid19-z-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013597-u-tureccini-zafiksuvali-najnizcu-za-20-dniv-smertnist-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013597-u-tureccini-zafiksuvali-najnizcu-za-20-dniv-smertnist-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013597-u-tureccini-zafiksuvali-najnizcu-za-20-dniv-smertnist-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013539-covid19-u-bilorusi-kilkist-hvorih-zrostae-pomerli-72-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013539-covid19-u-bilorusi-kilkist-hvorih-zrostae-pomerli-72-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013539-covid19-u-bilorusi-kilkist-hvorih-zrostae-pomerli-72-ludini.html


 

Північнокорейський дипломат спростовує 

смерть Кім Чен Ина - офіційні ЗМІ мовчать 

Північнокорейський дипломат іспанського 

походження, президент Корейської асоціації 

дружби Алехандро Као де Бенос назвав 

повідомлення про смерть лідера КНДР Кім Чен 

Ина неправдивими, тоді як державні ЗМІ 

інформацію не коментують. 

СВІТ 

 

Науковці спрогнозували варіанти виходу 

Італії з карантину 

Учені проаналізували чотири варіанти виходу 

Італії з карантину на прикладі найбільш 

розвинених в економічному плані регіонів - 

Ломбардії та Венето. 

 

ФРН спрямує €300 мільйонів гумдопомоги 

на протидію коронавірусу у світі 

Німеччина вирішила виділити 300 мільйонів 

євро на додаткову гуманітарну допомогу 

слаборозвиненим країнам, які потерпають від 

пандемії COVID-19. 

 

Саудівська Аравія послабила карантинні 

обмеження 

Влада Саудівської пом'якшила карантин, 

запроваджений у зв'язку з епідемією 

коронавірусу, та скоротила комендантську 

годину в усіх містах, окрім Мекки. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013528-pivnicnokorejskij-diplomat-sprostovue-smert-kim-cen-ina-oficijni-zmi-movcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013528-pivnicnokorejskij-diplomat-sprostovue-smert-kim-cen-ina-oficijni-zmi-movcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013528-pivnicnokorejskij-diplomat-sprostovue-smert-kim-cen-ina-oficijni-zmi-movcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013593-naukovci-sprognozuvali-varianti-vihodu-italii-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013593-naukovci-sprognozuvali-varianti-vihodu-italii-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013593-naukovci-sprognozuvali-varianti-vihodu-italii-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013599-frn-spramue-300-miljoniv-gumdopomogi-na-protidiu-koronavirusu-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013599-frn-spramue-300-miljoniv-gumdopomogi-na-protidiu-koronavirusu-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013599-frn-spramue-300-miljoniv-gumdopomogi-na-protidiu-koronavirusu-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013588-saudivska-aravia-poslabila-karantinni-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013588-saudivska-aravia-poslabila-karantinni-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013588-saudivska-aravia-poslabila-karantinni-obmezenna.html


 

Атомна енергетика не повинна стати 

технологією майбутнього - канцлер Австрії 

Австрія продовжує наполягати на відмові від 

використання ядерної енергетики, про загрозу 

якої нагадує катастрофа на Чорнобильській 

АЕС. 

 

Пандемія COVID-19 не буде для ЄС тим, 

чим Чорнобиль став для СРСР - посол 

Щерба 

Євросоюз, який виріс із готовності багатьох 

людей жити краще, переживе пандемію 

COVID-19, і європейці не сховаються по своїх 

"національних квартирах". 

 

Чубаров закликає обговорити у 

"нормандському форматі" ситуацію в 

Криму 

Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав 

учасників відеоконференції в «нормандському 

форматі» на рівні глав МЗС, запланованої на 

30 квітня, обговорити ситуацію з правами 

людини в окупованому Криму. 

УКРАЇНА 

 

Кабмін дозволив призначити голову 

Державної податкової - за контрактом 

Кабінет міністрів України дозволив 

призначити голову та заступника голови 

Державної податкової служби через укладення 

контракту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013595-atomna-energetika-ne-povinna-stati-tehnologieu-majbutnogo-kancler-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013595-atomna-energetika-ne-povinna-stati-tehnologieu-majbutnogo-kancler-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013595-atomna-energetika-ne-povinna-stati-tehnologieu-majbutnogo-kancler-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013611-pandemia-covid19-ne-bude-dla-es-tim-cim-cornobil-stav-dla-srsr-posol-serba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013611-pandemia-covid19-ne-bude-dla-es-tim-cim-cornobil-stav-dla-srsr-posol-serba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013611-pandemia-covid19-ne-bude-dla-es-tim-cim-cornobil-stav-dla-srsr-posol-serba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013611-pandemia-covid19-ne-bude-dla-es-tim-cim-cornobil-stav-dla-srsr-posol-serba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3013603-cubarov-zaklikae-obgovoriti-u-normandskomu-formati-situaciu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3013603-cubarov-zaklikae-obgovoriti-u-normandskomu-formati-situaciu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3013603-cubarov-zaklikae-obgovoriti-u-normandskomu-formati-situaciu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3013603-cubarov-zaklikae-obgovoriti-u-normandskomu-formati-situaciu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013551-kabmin-dozvoliv-priznaciti-golovu-derzavnoi-podatkovoi-za-kontraktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013551-kabmin-dozvoliv-priznaciti-golovu-derzavnoi-podatkovoi-za-kontraktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013551-kabmin-dozvoliv-priznaciti-golovu-derzavnoi-podatkovoi-za-kontraktom.html


 

Ляшко не виключає стрімкого ослаблення 

карантину 

У разі стрімкого зниження кількості хворих на 

коронавірусну хворобу Україна зможе з 

першого етапу виходу з карантину перейти 

відразу на третій або четвертий. 

 

З відхиленням у кілька метрів: Генштаб 

ЗСУ показав випробування ракети "Вільха-

М" 

На полігоні Алібей в Одеській області 

відбулися вогневі випробування високоточної 

реактивної системи залпового вогню "Вільха-

М". 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі обстріляли позиції 

ООС біля Катеринівки, втрат немає 

З початку 27 квітня бойовики відкривали 

вогонь у сторону українських військових біля 

Катеринівки. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Михайла Старицького - 

українського письменника, театрального і 

культурно-громадського діяча. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013555-lasko-ne-viklucae-strimkogo-oslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013555-lasko-ne-viklucae-strimkogo-oslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013555-lasko-ne-viklucae-strimkogo-oslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3013530-z-vidhilennam-u-kilka-metriv-genstab-zsu-pokazav-viprobuvanna-raketi-vilham.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3013530-z-vidhilennam-u-kilka-metriv-genstab-zsu-pokazav-viprobuvanna-raketi-vilham.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3013530-z-vidhilennam-u-kilka-metriv-genstab-zsu-pokazav-viprobuvanna-raketi-vilham.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3013530-z-vidhilennam-u-kilka-metriv-genstab-zsu-pokazav-viprobuvanna-raketi-vilham.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3013617-okupanti-na-donbasi-obstrilali-pozicii-oos-bila-katerinivki-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3013617-okupanti-na-donbasi-obstrilali-pozicii-oos-bila-katerinivki-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3013617-okupanti-na-donbasi-obstrilali-pozicii-oos-bila-katerinivki-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012471-27-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012471-27-kvitna-pamatni-dati.html


 

Україна відновлює евакуацію: з яких міст 

виконають спецрейси 

Міністерство інфраструктури України 

анонсувало відновлення низки спеціальних 

рейсів до України з різних країн світу. 

 

Через спалах COVID-19 у Почаєві влада 

посилює заходи надзвичайної ситуації 

У Кременецькому районі Тернопільської 

області, де розташоване місто Почаїв та 

Почаївська лавра, у зв'язку з різким зростанням 

кількості хворих на COVID-19 вирішено 

максимально посилити заходи надзвичайної 

ситуації. 

 

У Києво-Печерській лаврі COVID-19 

перехворіли майже всі священники та ченці 

– речник 

Практично всі мешканці Києво-Печерської 

лаври за останній місяць перехворіли на 

коронавірусну хворобу COVID-19, але вже 

велика частина з них вже одужала. 

 

В Україну йдуть травневі грози та 

потепління до +25° 

У понеділок, 27 квітня, в Україні буде без 

істотних опадів, температура вдень 11-16° 

тепла, 28 квітня повітря вдень прогріється до 

18-23° тепла, а вже 1 травня на сході країни 

потеплішає до +25°. 

 

27 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Мартина-Лисогона; кому кричати, а 

кому мовчати і поєднуємо планування знову з 

відпочинком. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013516-ukraina-vidnovlue-evakuaciu-z-akih-mist-vikonaut-specrejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013516-ukraina-vidnovlue-evakuaciu-z-akih-mist-vikonaut-specrejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013516-ukraina-vidnovlue-evakuaciu-z-akih-mist-vikonaut-specrejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013547-cerez-spalah-covid19-u-pocaevi-vlada-posilue-zahodi-nadzvicajnoi-situacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013547-cerez-spalah-covid19-u-pocaevi-vlada-posilue-zahodi-nadzvicajnoi-situacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013547-cerez-spalah-covid19-u-pocaevi-vlada-posilue-zahodi-nadzvicajnoi-situacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3013549-u-kievopecerskij-lavri-covid19-perehvorili-majze-vsi-svasenniki-ta-cenci-recnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3013549-u-kievopecerskij-lavri-covid19-perehvorili-majze-vsi-svasenniki-ta-cenci-recnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3013549-u-kievopecerskij-lavri-covid19-perehvorili-majze-vsi-svasenniki-ta-cenci-recnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3013549-u-kievopecerskij-lavri-covid19-perehvorili-majze-vsi-svasenniki-ta-cenci-recnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013535-v-ukrainu-jdut-travnevi-grozi-ta-poteplinna-do-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013535-v-ukrainu-jdut-travnevi-grozi-ta-poteplinna-do-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013535-v-ukrainu-jdut-travnevi-grozi-ta-poteplinna-do-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3012761-27-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3012761-27-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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