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ТОП 

 

У світі - понад 3,2 мільйона випадків 

COVID-19, одужали понад 1,3 мільйона 

Станом на ранок 30 квітня кількість тих, хто 

одужав від коронавіруса в світі досягла 1 

мільйона 356 осіб. 

 

Британія вже на третьому місці у світі за 

кількістю смертей через коронавірус 

Кількість лабораторно підтверджених смертей 

від коронавірусу у Великобританії перевищила 

26 тисяч. 
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Бразилія встановила антирекорд в 

інфікуванні COVID-19 

За минулу добу кількість нових випадків 

інфікування COVID-19 зросла у Бразилії 

майже на сім тисяч, що є найвищим 

показником з початку епідемії. 

 

У Туреччині на коронавірус захворіли 

майже 7,5 тисяч медиків 

За період спалаху коронавірусу в Туреччині, 

COVID-19 було інфіковано 7 428 осіб з-поміж 

медперсоналу. 

 

Євросоюз засудив терористичну атаку в 

сирійському Афріні 

Європейський Союз рішуче засудив 

терористичну атаку, яка трапилася у 

сирійському місті Афрін (Afrin) та забрала 

життя, принаймні, 40 людей. 

 

Ліван охопили масштабні протести 

У Лівані через пандемію коронавірусу і 

карантин посилилась економічна криза – 

загострилась проблема дефолту, безробіття, а 

ціни на основні продукти виросли до 60%. 
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Помпео розповів про спроби Ірану 

допомогти венесуельському режиму 

Сполучені Штати виявили спроби режиму в 

Тегерані забезпечити підтримку нелегітимному 

режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі шляхом 

постачання прихованих вантажів літаками. 

СВІТ 

 

Економіка США різко падає – вже 26 

мільйонів безробітних 

Американська економіка протягом перших 

трьох місяців цього року зазнала різкого 

падіння на 4,8%, що є найгіршим показником з 

часу кризи 2008 року. 

 

Штати розробляють новий проєкт, 

покликаний прискорити розробку вакцини 

Адміністрація Трампа розробляє проєкт, щоби 

суттєво скоротити час, необхідний для 

розробки вакцини проти коронавірусу, і вже 

наприкінці року мати достатню кількість доз 

для США. 

 

У Меркель розробили план з чотирьох 

кроків для подолання коронакризи 

Федеральний уряд Німеччини виходить із 

перспективи різкого падіння валового 

національного продукту цього року та 

пропонує чотирикроковий план виходу з 

кризи. 
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Євросоюз дасть €3,3 мільярда на 

відновлення економіки для Західних Балкан 

В ЄС заявили про виділення пакету фінансової 

допомоги на суму в €3,3 мільярда для 

відновлення економіки держав Західних 

Балкан, що постраждали від пандемії. 

 

Після послаблення карантину в Боснії і 

Герцеговині зростає кількість хворих на 

COVID-19 

Почало зростати число нових випадків 

зараження COVID-19 у Боснії і Герцеговині, де 

кілька днів тому було помітно послаблено 

карантинні обмеження. 

 

Швейцарія вирішила пришвидшити вихід з 

карантину 

Уряд Швейцарії ухвалив рішення 

пришвидшити скасування обмежувальних 

заходів, запроваджених у березні для 

сповільнення поширення COVID-19. 

 

Кіпр почне пом’якшувати карантин вже з 

наступного тижня 

У понеділок 4 травня влада Кіпру розпочне 

перший етап послаблення обмежень, 

запроваджених у березні з метою сповільнення 

поширення COVID-19. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Польща почала видавати українцям робочі 

візи 

З середи, 29 квітня, громадяни України почали 

отримувати поштою польські робочі візи. 

 

Пристайко вестиме переговори щодо 

заробітчан з іноземними роботодавцями 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив 

віцепрем'єру з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка 

вести переговори з іноземними державами, які 

беруть на роботу українських трудових 

мігрантів. 

 

 

Зі США планується кілька спецрейсів для 

евакуації українців – Єльченко 

Посольство України в США разом з 

авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" 

працюють над можливістю відправки кількох 

додаткових спецрейсів для повернення 

українських громадян додому вже в перших 

числах травня. 

 

Україна в ООН: Криза пандемії не має 

перетворитися на кризу прав дитини 

Україна виступила на підтримку ініціативи 

Генсекретаря ООН щодо пріоритету захисту 

дітей у період поширення COVID-19, аби криза 

у сфері охорони здоров'я під час пандемії не 

перетворилася на кризу прав дитини. 

УКРАЇНА 
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На Банковій кажуть, що створення 

державної авіакомпанії допоможе 

завантажити ДП "Антонов" 

Створення державної авіакомпанії допоможе 

завантажити роботою державне літакобудівне 

підприємство "Антонов", а надійний 

національний авіаперевізник стане опорою для 

держави. 

 

Шмигаль провів перше засідання 

антикризового енергетичного штабу 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

провів перше засідання антикризового 

енергетичного штабу. 

 

Кабмін опублікував розпорядження щодо 

призначення керівників ДПС та 

Держаудитслужби 

Кабінет Міністрів опублікував розпорядження 

про призначення Олексія Любченка головою 

Державної податкової служби та Геннадія 

Пліса головою Держаудитслужби. 

 

Кабмін опублікував постанову щодо 

поновлення роботи ринків з умовами 

Кабінет Міністрів опублікував рішення щодо 

дозволу поновлення роботи ринків за умови 

дотримання протиепідемічних вимог. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3016101-na-bankovij-kazut-so-stvorenna-derzavnoi-aviakompanii-dopomoze-zavantaziti-dp-antonov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3016101-na-bankovij-kazut-so-stvorenna-derzavnoi-aviakompanii-dopomoze-zavantaziti-dp-antonov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3016101-na-bankovij-kazut-so-stvorenna-derzavnoi-aviakompanii-dopomoze-zavantaziti-dp-antonov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3016101-na-bankovij-kazut-so-stvorenna-derzavnoi-aviakompanii-dopomoze-zavantaziti-dp-antonov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3016090-smigal-proviv-perse-zasidanna-antikrizovogo-energeticnogo-stabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3016090-smigal-proviv-perse-zasidanna-antikrizovogo-energeticnogo-stabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3016090-smigal-proviv-perse-zasidanna-antikrizovogo-energeticnogo-stabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016139-kabmin-opublikuvav-rozporadzenna-sodo-priznacenna-kerivnikiv-dps-ta-derzauditsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016139-kabmin-opublikuvav-rozporadzenna-sodo-priznacenna-kerivnikiv-dps-ta-derzauditsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016139-kabmin-opublikuvav-rozporadzenna-sodo-priznacenna-kerivnikiv-dps-ta-derzauditsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016139-kabmin-opublikuvav-rozporadzenna-sodo-priznacenna-kerivnikiv-dps-ta-derzauditsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016133-kabmin-opublikuvav-postanovu-sodo-ponovlenna-roboti-rinkiv-nazvano-umovi-ih-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016133-kabmin-opublikuvav-postanovu-sodo-ponovlenna-roboti-rinkiv-nazvano-umovi-ih-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016133-kabmin-opublikuvav-postanovu-sodo-ponovlenna-roboti-rinkiv-nazvano-umovi-ih-roboti.html


 

Суд стягнув із експрезидента "Укрбуду" 

Микитася 30 мільйонів застави 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду стягнула у дохід держави 30 мільйонів 

гривень застави, внесеної фігурантом 

кримінальної справи про організацію 

корупційної схеми із заволодіння квартирами 

Нацгвардії. 

 

Захист Левіна відмовився від апеляції на 

арешт підзахисного — суд 

Захист підозрюваного в організації вбивства 

херсонської активістки Катерини Гандзюк 

Олексія Левіна відмовився від апеляційної 

скарги на рішення суду першої інстанції щодо 

застосуваня до Левіна запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. 

 

За корупційні правопорушення притягнули 

понад тисячу осіб за три місяці — НАЗК 

Понад тисячу осіб притягнули до 

відповідальності за корупційні 

правопорушення за І квартал 2020 року. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі 15 разів зривали 

"тишу", один військовий ЗСУ травмований 

За минулу добу збройні формування РФ 

порушили зобов’язання щодо припинення 

вогню та 15 разів обстріляли позиції 

Об’єднаних сил. 

СУСПІЛЬСТВО 
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30 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається День 

прикордонника. 

 

 

Пандемія коронавірусу загострила 

проблеми дотримання прав людини — 

правозахисники 

Пандемія коронавірусу загострила наявні 

проблеми дотримання прав людини, які 

обмежуються через введення карантину. 

 

 

Квітень завершується дощами і теплом до 

+23° 

В Україні у четвер, 30 квітня, місцями 

очікується дощ, вдень від 15 до 23° тепла. 

 

30 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Зосими; одгризаємося од напасників, 

бігаємо за бджолами і що посилює Місяць у 

Левові. 
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