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ТОП 

 

В Україні кількість хворих із коронавірусом 

зросла до 669 

В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, 

офіційно підтверджено 669 випадків зараження 

коронавірусом.

 

У Києві зафіксували 132 випадки 

коронавірусу - Кличко 

У столиці підтверджено 132 випадки 

зараження коронавірусом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909466-v-ukraini-kilkist-hvorih-iz-koronavirusom-zrosla-do-669.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909466-v-ukraini-kilkist-hvorih-iz-koronavirusom-zrosla-do-669.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/2909643-u-kievi-zafiksuvali-132-vipadki-koronavirusu-klicko.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/2909643-u-kievi-zafiksuvali-132-vipadki-koronavirusu-klicko.html


 

Порушення обсервації у готелі 

"Козацький": поліція склала понад 50 

адмінпротоколів 

Поліцейські склали понад 50 адмінпротоколів 

відносно осіб, які самовільно залишили готель 

"Козацький", де перебували в обсервації після 

повернення з Катару.

 

У черговому відеозверненні Зеленський 

порівняв Чорнобиль з коронавірусом 

Президент Володимир Зеленський звернувся 

до українців щодо ситуації з коронавірусом в 

Україні

 

МЗС: Припинення РФ вогню на Донбасі - 

кращий елемент протидії COVID-19, ніж її 

показні дії 

МЗС України поділяє стурбованість наших 

французьких та німецьких партнерів щодо 

відсутності прогресу у процесі мирного 

врегулювання на Донбасі на тлі пандемії 

COVID-19, висловлену 30 березня у спільній 

заяві міністрів закордонних справ цих країн. 

 

 

 

 

Лерос відмовився особисто отримати 

повістку - СБУ 

Служба безпеки підтвердила інформацію про 

візит до народного депутата від "Слуги 

народу" Гео Лероса з метою вручення йому 

повістки

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910093-porusenna-observacii-u-goteli-kozackij-policia-sklala-ponad-50-adminprotokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910093-porusenna-observacii-u-goteli-kozackij-policia-sklala-ponad-50-adminprotokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910093-porusenna-observacii-u-goteli-kozackij-policia-sklala-ponad-50-adminprotokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910093-porusenna-observacii-u-goteli-kozackij-policia-sklala-ponad-50-adminprotokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2910091-zberigajmo-spokij-ta-holodnu-golovu-zvernenna-prezidenta-povnij-tekst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2910091-zberigajmo-spokij-ta-holodnu-golovu-zvernenna-prezidenta-povnij-tekst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909599-mzs-pripinenna-rf-vognu-na-donbasi-krasij-element-protidii-covid19-niz-ii-pokazni-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909599-mzs-pripinenna-rf-vognu-na-donbasi-krasij-element-protidii-covid19-niz-ii-pokazni-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909599-mzs-pripinenna-rf-vognu-na-donbasi-krasij-element-protidii-covid19-niz-ii-pokazni-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909599-mzs-pripinenna-rf-vognu-na-donbasi-krasij-element-protidii-covid19-niz-ii-pokazni-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909964-leros-vidmovivsa-osobisto-otrimati-povistku-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909964-leros-vidmovivsa-osobisto-otrimati-povistku-sbu.html


 

Медики, які лікують хворих з 

коронавірусом, отримають три оклади - 

МОЗ 

Медичні працівники, зайняті лікуванням 

хворих з коронавірусом, уже за березень 

отримають доплату в розмірі трьох посадових 

окладів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Пенсіонерам почнуть виплачувати по тисячі 

після внесення змін до держбюджету 

Пенсійний фонд розпочне виплачувати 

одноразову грошову допомогу в сумі 1 000 

гривень пенсіонерам, пенсія яких не 

перевищує 5 000 гривень, після внесення змін 

до держбюджету-2020.

 

 

У Приват24 зменшився попит на валюту в 

період карантину 

Кількість операцій купівлі валюти клієнтами 

банку в Приват24 за другий тиждень карантину 

в порівнянні з початком епідемії знизилася на 

40%

 

На час карантину ФОП можуть не вести 

книгу обліку доходів 

Під час час карантину фізичні особи-

підприємці можуть вести облік доходів і 

витрат без використання книги обліку доходів, 

якщо ведення книги повинно було розпочатися 

після встановлення карантину.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910176-mediki-aki-likuut-hvorih-z-koronavirusom-otrimaut-tri-okladi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910176-mediki-aki-likuut-hvorih-z-koronavirusom-otrimaut-tri-okladi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910176-mediki-aki-likuut-hvorih-z-koronavirusom-otrimaut-tri-okladi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910176-mediki-aki-likuut-hvorih-z-koronavirusom-otrimaut-tri-okladi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910014-pensioneram-pocnut-viplacuvati-po-tisaci-pisla-vnesenna-zmin-do-derzbudzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910014-pensioneram-pocnut-viplacuvati-po-tisaci-pisla-vnesenna-zmin-do-derzbudzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909594-u-privat24-zmensivsa-popit-na-valutu-v-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909594-u-privat24-zmensivsa-popit-na-valutu-v-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910004-na-cas-karantinu-fop-mozut-ne-vesti-knigu-obliku-dohodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910004-na-cas-karantinu-fop-mozut-ne-vesti-knigu-obliku-dohodiv.html


 

Нацбанк створив передумови для 

запровадження моделі використання 

BankID 

Національний банк створив передумови для 

запровадження комерційної моделі 

використання Системи BankID НБУ у 

найближчій перспективі.

УКРАЇНА 

 

 

 

 

Євросоюз засуджує указ Путіна про землю в 

окупованому Криму 

Європейський Союз засудив рішення 

Російської Федерації зарахувати Крим та 

Севастополь до «прикордонних» територій РФ, 

де людям, які не є громадянами Росії, 

заборонено володіти земельними ділянками.

 

МВС більше не дасть згоди на жоден чартер 

для евакуації – Аваков 

Міністерство внутрішніх справ більше не дасть 

згоди на жоден авіаційний чартер.

 

Київ не відкриватиме продуктових ринків - 

Кличко 

У Києві не відкриватимуть продуктових 

ринків.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909607-nacbank-stvoriv-peredumovi-dla-zaprovadzenna-modeli-vikoristanna-bankid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909607-nacbank-stvoriv-peredumovi-dla-zaprovadzenna-modeli-vikoristanna-bankid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909607-nacbank-stvoriv-peredumovi-dla-zaprovadzenna-modeli-vikoristanna-bankid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909607-nacbank-stvoriv-peredumovi-dla-zaprovadzenna-modeli-vikoristanna-bankid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2909985-evrosouz-zasudzue-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2909985-evrosouz-zasudzue-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909420-mvs-bilse-ne-dast-zgodi-na-zoden-carter-dla-evakuacii-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909420-mvs-bilse-ne-dast-zgodi-na-zoden-carter-dla-evakuacii-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2909663-kiiv-ne-vidkrivatime-produktovih-rinkiv-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2909663-kiiv-ne-vidkrivatime-produktovih-rinkiv-klicko.html


 

Українська фармкомпанія почала 

розробляти ліки проти коронавірусу 

Науково-виробнича фірма «Мікрохім», яка 

традиційно спеціалізувалася на випуску 

кардіологічних препаратів, приступила до 

розробки першого вітчизняного засобу для 

лікування коронавірусу.

 

“Припиніть вештатися”: Кличко каже, що 

коронавірус “розповзається” Києвом 

Більш ніж половина киян, у яких коронавірус 

підтвердився за минулу добу, були інфіковані 

вже в Україні.

 

Уряд прописує поняття самоізоляції 

та обов'язкової обсервації у постанові 

Кабінет міністрів визначить в оновленій 

постанові поняття самоізоляції та обов'язкової 

обсервації на 14 днів після приїзду з-за 

кордону.

 

Брат Єрмака визнає, що це він на "відео 

Лероса", однак вважає скандал 

спецоперацією 

Брат голови Офісу Президента України Андрія 

Єрмака Денис Єрмак визнав, що це саме він 

фігурує на оприлюднених народним депутатом 

від "Слуги народу" Гео Леросом відео, але 

вважає це спецоперацією з дискредитації 

керівника Офісу Президента.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909680-ukrainska-farmkompania-pocala-rozroblati-liki-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909680-ukrainska-farmkompania-pocala-rozroblati-liki-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2909700-pripinit-vestatisa-klicko-kaze-so-koronavirus-rozpovzaetsa-kievom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2909700-pripinit-vestatisa-klicko-kaze-so-koronavirus-rozpovzaetsa-kievom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909773-urad-propisue-ponatta-samoizolacii-taobovazkovoi-observacii-u-postanovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909773-urad-propisue-ponatta-samoizolacii-taobovazkovoi-observacii-u-postanovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909947-brat-ermaka-viznae-so-ce-vin-na-video-lerosa-odnak-vvazae-skandal-specoperacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909947-brat-ermaka-viznae-so-ce-vin-na-video-lerosa-odnak-vvazae-skandal-specoperacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909947-brat-ermaka-viznae-so-ce-vin-na-video-lerosa-odnak-vvazae-skandal-specoperacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909947-brat-ermaka-viznae-so-ce-vin-na-video-lerosa-odnak-vvazae-skandal-specoperacieu.html


 

У Києві викрили інтернет-агітаторів, які за 

гроші РФ поширювали фейки про 

коронавірус 

Служба безпеки України в Києві викрила та 

припинила діяльність групи інтернет-

агітаторів, які за гроші з РФ поширювали в 

українському сегменті Facebook фейковий 

контент про COVID-19.

 

В Україні можуть посилити карантин на 

Великодні свята 

Учасники щоденної селекторної наради під 

головуванням Президента України 

Володимира Зеленського щодо боротьби з 

поширенням коронавірусу розглянули 

можливість упровадження більш жорстких 

карантинних заходів.

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Восьмеро українців за кордоном одужали 

від Covid-19 

Лікування від коронавірусу за кордоном 

проходять 32 громадян України.

 

 

Супрун попросила Маска відправити в 

Україну апарати ШВЛ 

Колишня очільниця Міністерства охорони 

здоров'я України Уляна Супрун попросила 

главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска 

відправити Україні апарати штучної вентиляції 

легень (ШВЛ).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909735-u-kievi-vikrili-internetagitatoriv-aki-za-grosi-rf-posiruvali-fejki-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909735-u-kievi-vikrili-internetagitatoriv-aki-za-grosi-rf-posiruvali-fejki-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909735-u-kievi-vikrili-internetagitatoriv-aki-za-grosi-rf-posiruvali-fejki-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909735-u-kievi-vikrili-internetagitatoriv-aki-za-grosi-rf-posiruvali-fejki-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909791-v-ukraini-mozut-posiliti-karantin-na-velikodni-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909791-v-ukraini-mozut-posiliti-karantin-na-velikodni-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909527-vosmero-ukrainciv-za-kordonom-oduzali-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909527-vosmero-ukrainciv-za-kordonom-oduzali-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910063-suprun-poprosila-maska-vidpraviti-v-ukrainu-aparati-svl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910063-suprun-poprosila-maska-vidpraviti-v-ukrainu-aparati-svl.html


 

 

 

Хворих на коронавірус лікують 

безкоштовно - Ляшко 

Медична допомога хворим на коронавірус у 

комунальних закладах охорони здоров'я має 

бути безоплатною.

 

Навіщо здоровій людині носити маску. 

ІНФОГРАФІКА 

Під час епідемій (пандемій) не можна чітко 

розділити людей на здорових і хворих - кожен 

є потенційним носієм інфекції

 

Найбільше смертей від коронавірусу серед 

хворих на діабет – Ляшко 

На цей час в Україні найбільша кількість 

летальних випадків унаслідок COVID-19 

реєструється у хворих з цукровим діабетом.

 

Де “чатує” коронавірус і кому загрожує 

зараження 

У Центрі громадського здоров’я України 

розповіли, як проводять моніторинг контактів 

ймовірних та підтверджених випадків COVID-

19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909529-hvorih-na-koronavirus-likuut-bezkostovno-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909529-hvorih-na-koronavirus-likuut-bezkostovno-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909800-naviso-zdorovij-ludini-nositi-masku-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909800-naviso-zdorovij-ludini-nositi-masku-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909596-najbilse-smertej-vid-koronavirusu-sered-hvorih-na-diabet-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909596-najbilse-smertej-vid-koronavirusu-sered-hvorih-na-diabet-lasko.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2909639-de-catue-koronavirus-i-komu-zagrozue-zarazenna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2909639-de-catue-koronavirus-i-komu-zagrozue-zarazenna.html


 

Укрзалізниця під час карантину перевезла 

понад 7,5 тисяч пасажирів спецпоїздами 

АТ "Укрзалізниця" під час карантину 

здійснила 14 спеціальних рейсів, якими 

перевезла 7571 пасажира.

 

В Україні з’явиться медаль за боротьбу з 

пандемією 

В Україні з’явиться спеціальна нагородна 

медаль «За самовіддану працю в боротьбі з 

пандемією». Нагороджуватимуть нею лікарів, 

поліцейських, волонтерів, чиновників і всіх 

тих, хто організовує боротьбу з пандемією та 

бере у ній активну участь.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Російські фейки про коронавірус в Україні 

Держава знову виявилася безпорадною перед 

навалою фейків?

 

Новини можуть бути вбивчими – Олег 

Покальчук 

Журналісти несуть цілковиту відповідальність 

за стримування психологічної пандемії

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909903-ukrzaliznica-pid-cas-karantinu-perevezla-ponad-75-tisac-pasaziriv-specpoizdami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909903-ukrzaliznica-pid-cas-karantinu-perevezla-ponad-75-tisac-pasaziriv-specpoizdami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909832-v-ukraini-zavitsa-medal-za-borotbu-z-pandemieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909832-v-ukraini-zavitsa-medal-za-borotbu-z-pandemieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909705-rosijski-fejki-pro-koronavirus-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909705-rosijski-fejki-pro-koronavirus-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910010-novini-mozut-buti-vbivcimi-oleg-pokalcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910010-novini-mozut-buti-vbivcimi-oleg-pokalcuk.html


 

Роздобудько малює, Гримич – тренує мозок 

арабською, а Кокотюха – вперто працює і 

колегам таке радить 

Чим займаються українські письменники на 

карантині? 

 

Сміх крізь сльози, або Як гумор допомагав 

українцям жити 

Виявляється, 1 квітня – день гумору і сміху – 

вельми давнє свято, яке відзначають у багатьох 

країнах світу. А Україні – сам Бог велів…
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