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ТОП 

 

Під Чорнобилем гасять окремі осередки 

тління 

Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та 

безумовного (обов’язкового) відселення 

локалізовані. 

 

В Україні серед померлих від COVID-19 

переважають чоловіки – МОЗ 

В Україні з початку епідемії COVID-19 

зафіксовано 239 летальних випадків у осіб, які 

хворіли на коронавірусну інфекцію. За 

статевою структурою переважають чоловіки - 

132 летальних випадки.(ІНФОГРАФІКА) 
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У США зафіксували понад мільйон хворих 

на COVІD-19 

Більше одного мільйона людей, у яких був 

виявлений коронавірус, зареєстровано в 

вівторок у США. 

 

У Швеції зафіксували найвищу в цьому 

сторіччі тижневу смертність 

У Швеції зафіксували найвищу після 2000 року 

смертність за тиждень на тлі пандемії 

коронавірусу. 

 

Італія перетнула межу у 200 тисяч випадків 

коронавірусу 

В Італії офіційно зафіксували перевищення 

порогу у 200 000 підтверджених випадків 

COVID-19. 

 

У Канаді коронавірусом інфікувалися вже 

понад 50 тисяч осіб 

Кількість підтверджених випадків зараження 

новим коронавірусом у Канаді досягла 50 

тисяч й продовжує зростати. 
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У Нідерландах зменшується смертність та 

кількість нових випадків COVID-19 

У Нідерландах зменшується кількість нових 

випадків зараження коронавірусом: за останню 

добу виявлено 171 новий випадок COVID-19 

тоді як два дні тому нових випадків було понад 

600. 

 

Коронавірус б'є рекорди за кількістю 

загиблих в Москві: за добу померли 67 осіб 

У столиці Росії за добу померли 67 заражених 

коронавірусом, число жертв COVID-19 досягло 

546 осіб, всього ж у місті понад 48 тисяч 

заражених. 

СВІТ 

 

Гілларі Клінтон публічно підтримала Джо 

Байдена на виборах президента США 

Колишня перша леді США, глава 

Держдепартаменту та екссуперниця Дональда 

Трампа на минулих виборах президента, 

Гілларі Клінтон, публічно виступила на 

підтримку кандидатури Джо Байдена в 

подальших президентських перегонах. 

 

Віцепрезидент США відмовився надягти 

маску під час візиту до лікарні 

У розпал пандемії коронавірусу в США, 

віцепрезидент країни Майкл Пенс відвідав 

клініку Майо в штаті Міннесота та відмовився 

при цьому одягати захисну маску на обличчя. 
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Уряд Франції розробив національну 

стратегію виходу з карантину 

Уряд Франції підготував низку заходів з 

послаблення режиму карантину після 11 

травня та пропонує запровадити нову фазу до 2 

червня. 

 

Словенія продовжує пом’якшувати 

карантин 

Уряд Словенії оголосив про наступні етапи 

пом’якшення обмежень, запроваджених 

минулого місяця для сповільнення поширення 

COVID-19. 

 

 

Швейцарія готується послабити обмеження 

на перетин кордону 

У координації із сусідніми країнами, 

Швейцарія вивчає варіанти поступового 

послаблення обмежень на перетин кордону. 

 

У Греції оприлюднили план виходу з 

карантину 

Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс 

оприлюднив план поступового зняття 

обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією 

коронавірусу після 37 днів суворого 

карантину. 
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Оман почав поступово виходити з 

карантину 

Влада Оману розпочала поступове скасування 

обмежень, запроваджених минулого місяця для 

сповільнення поширення COVID-19. 

 

Надзвичайний стан у Португалії 

закінчиться 3 травня 

Уряд Португалії прийняв рішення не 

продовжувати надзвичайний стан, 

запроваджений до 2 травня через пандемію 

коронавірусу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Захист заявив клопотання про припинення 

алуштинської "справи Хізб ут Тахрір" 

Захист фігурантів алуштинської "справи Хізб 

ут Тахрір" на попередньому засіданні в 

Південному окружному військовому суді 

Ростова-на-Дону, РФ, заявив ряд клопотань, в 

тому числі про припинення цієї кримінальної 

справи у зв'язку з "відсутністю події злочину". 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив голів чотирьох 

райдержадміністрацій 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав розпорядження, якими призначив 

голів чотирьох районних державних 

адміністрацій. 
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Україна завершує підготовку до 

проходження піку захворюваності на 

COVID-19 - Шмигаль 

Україна завершує підготовку медичної системи 

до проходження піку захворюваності на 

коронавірус та готова до наступного кроку – 

стабілізації економічної ситуації. 

 

За час карантину "Дарниця" забезпечила 

аптеки 3,6 мільйонами упаковок 

парацетамолу 

Задовольняючи потреби українців під час 

карантину, фармацевтична фірма "Дарниця", 

зокрема, збільшила виробництво парацетамолу 

та імустату. 

 

У лікарнях, які уклали договір з НСЗУ, 

пацієнтів годуватимуть безоплатно 

У лікарнях, які уклали договір з НСЗУ і 

надають медичні послуги в рамках Програми 

медичних гарантій, має бути безоплатне для 

пацієнта харчування. 

 

Освітній центр парламенту провів першу 

онлайн-імітаційну гру для школярів та 

студентів 

вітній центр Верховної Ради України у 

вівторок провів першу онлайн-імітаційну гру 

для учнів 9-11 класів та студентів 1-2 курсів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти гатять з артилерії 152 та 122 

калібрів, загинув боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації 

знову порушили зобов’язання щодо 

припинення вогню та за минулу добу 17 разів 

обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, на зміну Центральній 

Раді прийшов гетьманат Павла 

Скоропадського, а в Севастополі переважна 

більшість кораблів Чорноморського флоту 

підняла український прапор. 

 

 

Без допомоги вразливим країнам, 

коронавірусом може заразитися мільярд 

осіб — експерти 

Неурядова організація з питань гуманітарної 

допомоги та розвитку — Міжнародний комітет 

порятунку застерігає, що без термінової 

допомоги вразливим країнам коронавірусом у 

світі може заразитися від 500 мільйонів до 

мільярда осіб. 

 

У ландшафтному парку "Диканський" 

придумали, як заохотити людей прибирати 

сміття 

Керівництво регіонального ландшафтного 

парку "Диканський" на Полтавщині обмінює 

календарі, розмальовки, буклети, екосумки та 

смачне варення на мішки зі сміттям. 
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Берлінські зоопарки відкрилися після 

карантину 

Обидва берлінські зоопарки - Zoo та Tierpark 

Berlin – знову відкрили свої двері відвідувачам 

28 квітня після 6 тижнів карантину. 

 

У Китаї представили електрокар, який може 

проїхати понад 700 км без підзарядки 

Компанія Хpeng Motors, яка вважається 

конкурентом Tesla Ілона Маска на 

китайському ринку, представила електричний 

седан P7. 

 

В Україну йдуть дощі з грозами, але буде по-

літньому тепло 

В Україні у середу дощі очікуються лише в 

західних областях, температура вдень 19-24° 

тепла 

 

29 квітня: народний календар і астровісник 

Нині Агапії; хто під кущем знайде рай, кого 

шукати на пагорбі та з чого варто почати 

ранок. 
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