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ТОП 

 

Рятувальники продовжують гасити 

осередки тління трави під Чорнобилем та на 

Житомирщині 

На Житомирщині та в Зоні відчуження триває 

гасіння осередків тління трави та деревини. 

 

Ляшко: Пікового навантаження на систему 

охорони здоров'я немає 

Система охорони здоров'я України не відчуває 

пікового навантаження через епідемію COVID-

19. 
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Венедіктова прокоментувала акцію 

протесту біля її будинку 

Генпрокурор Ірина Венедіктова не вважає 

правозахисниками активістів, які влаштували 

акцію протесту проти завершення 

розслідування справи про вбивство Катерини 

Гандзюк. 

 

Японія у травні планує схвалити препарат 

"Ремдесівір" для хворих на COVID-19 

Наступного місяця Японія планує затвердити 

препарат «Ремдесівір» для лікування хворих на 

коронавірус COVID-19. 

 

США ввели обмеження на експорт до 

Китаю, Росії та Венесуели 

Міністерство торгівлі США запровадило низку 

обмежень на експорт до Китаю, Росії та 

Венесуели американської продукції, що може 

бути в будь-який спосіб використана у 

військових цілях. 

 

Пентагон офіційно оприлюднив 

"відеозйомки НЛО" 

Міністерство оборони США офіційно 

оприлюднило три відеозаписи, зроблені з 

літаків американських ВМС у 2014-му та 2015 

роках, які раніше потрапили у відкритий 

доступ як свідчення існування НЛО. 

СВІТ 
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Глибока рецесія в ЄС цього року неминуча 

– єврокомісар 

Економіка Євросоюзу зазнала внаслідок 

коронакризи тяжкого удару, який цього року 

неминуче призведе до глибокої рецесії. 

 

Франція запустила цифрову платформу для 

моніторингу епідемії 

У Франції з понеділка, 27 квітня, запрацювала 

цифрова платформа AlloCOVID - мобільний 

додаток, призначений для моніторингу епідемії 

коронавірусу в режимі реального часу. 

 

У Саудівській Аравії скасували смертну 

кару для неповнолітніх 

Король Саудівської Аравії Салман підписав 

указ, який установлює заборону страчувати 

неповнолітніх злочинців. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

За кордоном від коронавірусу лікуються 162 

українці, 45 одужали 

За кордоном по допомогу до українських 

дипломатичних установ звернулися понад 17 

тисяч громадян України в межах системи 

"Захист". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014419-gliboka-recesia-v-es-cogo-roku-neminuca-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014419-gliboka-recesia-v-es-cogo-roku-neminuca-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014419-gliboka-recesia-v-es-cogo-roku-neminuca-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3014437-u-francii-zapustili-cifrovu-platformu-dla-monitoringu-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3014437-u-francii-zapustili-cifrovu-platformu-dla-monitoringu-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3014437-u-francii-zapustili-cifrovu-platformu-dla-monitoringu-epidemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3014439-u-saudivskij-aravii-skasuvali-smertnu-karu-dla-nepovnolitnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3014439-u-saudivskij-aravii-skasuvali-smertnu-karu-dla-nepovnolitnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3014439-u-saudivskij-aravii-skasuvali-smertnu-karu-dla-nepovnolitnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014374-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuutsa-162-ukrainci-45-oduzali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014374-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuutsa-162-ukrainci-45-oduzali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014374-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuutsa-162-ukrainci-45-oduzali.html


 

Президент Литви розповів про значні 

інвестиції в Україну, які планує Європа 

Під час телефонної розмови з Президентом 

Володимиром Зеленським Президент Литви 

Гітанас Науседа наголосив на важливості 

антикорупційних заходів «для європейських 

компаній, які розглядають значні інвестиції в 

Україну». 

УКРАЇНА 

 

Програма дій уряду потребує 

доопрацювання у сфері оборони – Арахамія 

Програма діяльності Кабінету Міністрів не 

буде ухвалена в тому вигляді, як її подав уряд, 

оскільки потребує доопрацювання в частині 

національної безпеки та оборони. 

 

Нацбанк чекає роз'яснень від регуляторів 

щодо низки положень нового закону про 

фінмоніторинг 

Низка положень Закону України “Про 

запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення” не відноситься до компетенції 

Нацбанку. 

 

Арахамія прогнозує ухвалення 

"банківського" закону 10-11 травня 

Фінальне голосування в другому читанні за 

законопроєкт №2571-д щодо вдосконалення 

деяких механізмів регулювання банківської 

діяльності може відбутися 10 або 11 травня. 
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ІФА-тестування на COVID-19 розпочнуть 

на Одещині та Сумщині - Ляшко 

В Одеській та Сумській областях розпочнеться 

ІФА-тестування, яке дозволить виявити 

наявність антитіл до коронавірусу. 

 

У Маріуполі перевірять майже тисячу 

працівників лікарні, де заразилися 19 

медиків 

Близько тисячі працівників обласної лікарні 

інтенсивного лікування в Маріуполі, котрі 

контактували з 19 медиками, у яких 

підтверджено коронавірус, пройдуть перевірку 

на COVID-19. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі дев'ять разів 

порушили "тишу", двоє українських 

військових поранені 

За минулу добу збройні формування РФ 

порушили зобов’язання щодо припинення 

вогню та дев’ять разів обстріляли позиції 

Об’єднаних сил. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

28 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні чергова річниця сумнозвісної 

операції «Вісла» - депортації українців з їх 

етнічних земель у Польщі. 
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Олена Зеленська взяла участь у соціальній 

кампанії МОЗ "Підтримую лікарів" 

Дружина Президента України Олена Зеленська 

взяла участь у соціальній кампанії МОЗ 

«Підтримую лікарів», у межах якої 

зателефонувала фельдшеру Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф 

Житомирської обласної ради Анастасії. 

 

Євросоюз розробить "COVID-паспорт" для 

туристичної галузі 

Міністри туризму країн ЄС погодилися 

розробити єдиний документ з умовною назвою 

"COVID-паспорт", який у всіх країнах ЄС 

гратиме роль сертифіката безпеки в галузі. 

 

В Україні прогнозують грози та до 25° тепла 

У вівторок, 28 квітня, вночі в Україні можливі 

заморозки на поверхні ґрунту, вдень від 8 до 

22° тепла. 

 

28 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Радовниця; згадуємо душі пращурів і 

що цікавого очікувати від Меркурія в Тільці. 
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