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Рятувальники продовжують гасити 

осередки тління під Чорнобилем та на 

Житомирщині 

Вогнеборці ДСНС продовжують гасити 

осередки тління у Зоні відчуження та у 

Житомирській області. 

 

В Італії за добу від COVID-19 померли 174 

особи - найменше за час карантину 

За останню добу в Італії зафіксували 

найнижчий з початку карантину рівень 

смертності від коронавірусу. 
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У Туреччині кількість вилікуваних уперше 

перевищила число інфікованих 

За результатами минулої доби в Туреччині 

вперше з 11 березня, коли в країні було 

зафіксовано перший випадок COVID-19, 

кількість вилікуваних перевищила число 

інфікованих. 

 

На розробку вакцини проти COVID-19 

можуть піти роки – глава МОЗ Німеччини 

Розробка вакцини проти коронавірусу може 

тривати не один рік, і в цьому процесі не 

виключені невдачі. 

 

Японія може продовжити надзвичайну 

ситуацію до кінця травня 

Уряд Японії має намір продовжити термін дії 

режиму надзвичайної ситуації, оголошеного по 

всій країні через епідемію COVID-19, до 31 

травня. 

 

Помпео заявляє про докази походження 

COVID-19 з лабораторії Уханя 

Держсекретар США Майкл Помпео заявляє 

про наявність великої кількості доказів того, 

що поширення коронавірусу, який спричиняє 

захворювання на COVID-19, почалося з 

лабораторії в китайському місті Ухань. 

СВІТ 
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Трамп розкритикував Буша-молодшого за 

мовчання щодо імпічменту 

Дональд Трамп піддав критиці Джорджа Буша-

молодшого за те, що той не підтримав його під 

час розгляду справи щодо імпічменту. 

 

Туреччина дозволила експорт апаратів 

ШВЛ та інших медичних товарів 

Влада Туреччини скасувала обмеження на 

експорт низки товарів медичного призначення, 

у тому числі апаратів штучної вентиляції 

легень. 

 

Поліція Єгипту в ході спецоперації знищила 

18 терористів 

Правоохоронці Єгипту під час спецоперації на 

Синайському півострові виявили схованку 

терористів і ліквідували 18 бойовиків. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна та ще 20 держав закликають 

захистити свободу преси 

Журналісти та інші працівники медіа 

виконують важливу роботу із інформування 

громадськості, тому заслуговують на захист та 

підтримку. 
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Окупанти не забезпечують захист від 

коронавірусу у кримських тюрмах - 

правозахисниця 

В умовах пандемії COVID-19 окупаційна влада 

в Криму не піклуються про епідеміологічну 

безпеку в тюрмах та СІЗО. 

 

Україна втрачатиме до $3 мільярдів 

щороку, якщо Nord Stream 2 запустять - 

Макогон 

Після пуску першої черги «Турецького 

потоку» Україна майже повністю втратила 

транзит газу з Російської федерації до 

Туреччини, Греції та Болгарії. 

УКРАЇНА 

 

Влада Черкащини спростовує фейк про 

додаткові сили Нацгвардії в обласному 

центрі 

Черкаська ОДА назвала фейком інформацію 

про те, ніби на вулиці обласного центру вивели 

додаткові сили Національної гвардії. 

 

Депутат Тищенко заявив про готовність 

годувати київських лікарів до кінця 

карантину 

Народний депутат Микола Тищенко заявив про 

те, що його ресторан "Велюр" заплатить 

штраф, коли підтвердиться, що він порушив 

закон, а також пообіцяв до закінчення 

карантину готувати обіди для київських 

лікарів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти 11 разів порушили "тишу", один 

військовий ООС поранений, троє 

травмовані 

За минулу добу збройні формування РФ 11 

разів порушили режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1915 року закінчилися бої між 

Легіоном Українських Січових Стрільців і 

російськими військами за гору Маківка. 

 

В умовах пандемії журналісти допомагають 

рятувати людям життя – глава МЗС Канади 

Світова спільнота повинна рішуче відстоювати 

свободу преси по всьому світу - тим більше в 

часи пандемії, коли доступ до інформації може 

рятувати життя людей. 

 

Кінопремія "Золота Дзига" оголосила 

переможців 

Стрічка Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» 

стала найкращим фільмом 2019 року, а загалом 

перемогла у чотирьох номінаціях Четвертої 

національної кінопремії «Золота Дзиґа». 
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Мешканці Нідерландів вишикувались у 

черги до відчинених крамниць 

У Нідерландах після скасування деяких 

карантинних обмежень відкрилися магазини 

одягу, взуття та аксесуарів, а також 

торговельні центри. 

 

У NASA показали вертоліт для дослідження 

Марса 

Американське аерокосмічне агентство NASA 

презентувало літальний апарат, призначений 

для дослідження Марса. 

 

Грози, мокрий сніг та +23°: синоптики 

розповіли про погоду на найближчі дні 

У найближчі дні в Україні пройдуть дощі з 

грозами, в Карпатах - мокрий сніг. 

Температура коливатиметься від 7° вночі до 

23° вдень. 

 

4 травня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Януарія і Прокла; чи буде літо 

дощовим і на кого очікує лавровий вінок 

переможця. 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3018128-meskanci-niderlandiv-visikuvalis-u-cergi-do-vidcinenih-kramnic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3018128-meskanci-niderlandiv-visikuvalis-u-cergi-do-vidcinenih-kramnic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3018128-meskanci-niderlandiv-visikuvalis-u-cergi-do-vidcinenih-kramnic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3018132-u-nasa-pokazali-vertolit-dla-doslidzenna-marsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3018132-u-nasa-pokazali-vertolit-dla-doslidzenna-marsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3018132-u-nasa-pokazali-vertolit-dla-doslidzenna-marsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018043-grozi-mokrij-snig-ta-23-sinoptiki-rozpovili-pro-pogodu-na-najblizci-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018043-grozi-mokrij-snig-ta-23-sinoptiki-rozpovili-pro-pogodu-na-najblizci-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018043-grozi-mokrij-snig-ta-23-sinoptiki-rozpovili-pro-pogodu-na-najblizci-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3016429-4-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3016429-4-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

