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ТОП 

 

В Україні зафіксували 804 випадки 

коронавірусу 

В Україні зафіксовано 804 випадки 

коронавірусної хвороби COVID-19.

 

У Києві зареєстрували 161 випадок 

коронавірусу, одна людина померла - 

Кличко 

У Києві вже зареєстровано 161 випадок 

захворювання на коронавірус, помер 70-річний 

чоловік.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910412-v-ukraini-zafiksuvali-804-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910412-v-ukraini-zafiksuvali-804-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2910558-u-kievi-zareestruvali-161-vipadok-koronavirusu-odna-ludina-pomerla-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2910558-u-kievi-zareestruvali-161-vipadok-koronavirusu-odna-ludina-pomerla-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2910558-u-kievi-zareestruvali-161-vipadok-koronavirusu-odna-ludina-pomerla-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2910558-u-kievi-zareestruvali-161-vipadok-koronavirusu-odna-ludina-pomerla-klicko.html


 

У Зеленського відреагували на "плівки 

Єрмака": Ніхто з відео посади не отримав 

Офіс Президента чекає на офіційні результати 

розслідування справи щодо відео, на яких брат 

глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі 

співрозмовниками нібито питання призначення 

на державні посади.

 

МОЗ затвердило єдиний протокол 

лікування коронавірусу 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 

протокол лікування коронавірусу на основі 

досвіду інших країн.

 

В українській армії зафіксували другий 

випадок COVID-19 

У Збройних силах України станом на 17.00 2 

квітня діагностовано ще один випадок 

захворювання на коронавірус. Наразі у двох 

військовослужбовців діагностовано COVID-19.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Підприємства Укрспирту отримали право 

виготовляти дезінфікуючі засоби 

Щойно підписаний Президентом України 

Володимиром Зеленським закон дозволяє до 30 

квітня виготовляти на заводах ДП «Укрспирт» 

дезінфікуючі засоби.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911031-u-zelenskogo-vidreaguvali-na-plivki-ermaka-nihto-z-video-posadi-ne-otrimav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911031-u-zelenskogo-vidreaguvali-na-plivki-ermaka-nihto-z-video-posadi-ne-otrimav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910963-moz-zatverdilo-protokol-likuvanna-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910963-moz-zatverdilo-protokol-likuvanna-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911014-v-ukrainskij-armii-zafiksuvali-drugij-vipadok-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911014-v-ukrainskij-armii-zafiksuvali-drugij-vipadok-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910590-pidpriemstva-ukrspirtu-otrimali-pravo-vigotovlati-dezinfikuuci-zasobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910590-pidpriemstva-ukrspirtu-otrimali-pravo-vigotovlati-dezinfikuuci-zasobi.html


 

Українці почали економити на 

"комуналці", борг з початку року - понад 32 

мільярди 

З початку поточного року зросла 

заборгованість населення за спожиті житлово-

комунальні послуги без урахування газу та 

електроенергії і станом на 1 березня становить 

32,69 млрд гривень.

 

Шмигаль сказав, коли Україна буде готова 

надати медичний спирт країнам ЄС 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 

Україна готова надати медичний спирт для 

допомоги іншим країнам після забезпечення 

потреб внутрішнього українського ринку

 

Україна майже вдвічі скоротила транзит 

російського газу 

У першому кварталі 2020 року транзит 

російського газу територією України становив 

11,1 млрд кубометрів.

 

Зеленський сподівається найближчим часом 

знайти порозуміння з МВФ 

Президент Володимир Зеленський упевнений, 

що найближчим часом Україна знайде повне 

порозуміння із Міжнародним валютним 

фондом та підпише меморандум про 

розширену програму.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910690-ukrainci-pocali-ekonomiti-na-komunalci-borg-z-pocatku-roku-ponad-32-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910690-ukrainci-pocali-ekonomiti-na-komunalci-borg-z-pocatku-roku-ponad-32-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910690-ukrainci-pocali-ekonomiti-na-komunalci-borg-z-pocatku-roku-ponad-32-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910690-ukrainci-pocali-ekonomiti-na-komunalci-borg-z-pocatku-roku-ponad-32-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910733-smigal-skazav-koli-ukraina-bude-gotova-nadati-medicnij-spirt-krainam-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910733-smigal-skazav-koli-ukraina-bude-gotova-nadati-medicnij-spirt-krainam-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910623-ukraina-majze-vdvici-skorotila-tranzit-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910623-ukraina-majze-vdvici-skorotila-tranzit-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911046-zelenskij-spodivaetsa-najblizcim-casom-znajti-porozuminna-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911046-zelenskij-spodivaetsa-najblizcim-casom-znajti-porozuminna-z-mvf.html


 

Держава платитиме пологовим по 8 тисяч за 

породіллю 

Національна служба здоров’я України 

профінансує допомогу пологовим будинкам у 

розмірі 8 тисяч гривень за породілля.

 

УКРАЇНА 

 

Топ-чиновник міністерства "злив" таємний 

документ Міноборони - СБУ 

Служба безпеки України задокументувала 

протиправну діяльність високопосадовця 

одного із міністерств України, який незаконно 

передавав таємні документи.

 

Уряд розширив список установ, які можуть 

працювати під час карантину 

Кабінет міністрів у період карантину дозволив 

продаж запчастин для транспортних засобів, 

добового молодняка свійської птиці та роботу 

ломбардів і кредитних спілок.

 

За порушення самоізоляції оштрафували 

130 громадян, що повернулися з-за кордону - 

МВС 

За порушення режиму самоізоляції 

оштрафовано 130 громадян України, які 

повернулися з-за кордону.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910792-derzava-platitime-pologovim-po-8-tisac-za-porodillu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910792-derzava-platitime-pologovim-po-8-tisac-za-porodillu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910688-topcinovnik-ministerstva-zliv-taemnij-dokument-pro-plani-minoboroni-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910688-topcinovnik-ministerstva-zliv-taemnij-dokument-pro-plani-minoboroni-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910697-urad-rozsiriv-spisok-ustanov-aki-mozut-pracuvati-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910697-urad-rozsiriv-spisok-ustanov-aki-mozut-pracuvati-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910705-za-porusenna-samoizolacii-ostrafuvali-130-gromadan-so-povernulisa-zza-kordonu-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910705-za-porusenna-samoizolacii-ostrafuvali-130-gromadan-so-povernulisa-zza-kordonu-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910705-za-porusenna-samoizolacii-ostrafuvali-130-gromadan-so-povernulisa-zza-kordonu-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910705-za-porusenna-samoizolacii-ostrafuvali-130-gromadan-so-povernulisa-zza-kordonu-mvs.html


 

Зеленський відповів на скарги: Ми 

перевіримо, які спецзасоби отримують 

лікарні 

Розподіл спеціальних засобів захисту для 

боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-

19, доставку яких для лікарень у регіони 

організовує центральна влада, має відбуватися 

справедливо.

 

Моніторингова місія ООН рекомендує 

скасувати закон про амністію майданівців – 

ДБР 

Моніторингова місія ООН з прав людини в 

Україні рекомендує скасувати закон про 

амністію учасників Революції гідності.

 

Авіакатастрофа МАУ: уряд компенсує 

Міноборони та МВС витрати на ліквідацію 

наслідків 

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про 

виділення коштів для відшкодування витрат, 

пов’язаних з ліквідацією наслідків авіаційної 

катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на 

території Ісламської Республіки Іран.

 

У Китаї завантажили ще один літак із 

медзасобами для України 

В міжнародному аеропорту м.Сямень 

завершено завантаження на літак понад 100 

куб. метрів засобів медичного захисту для 

громадян України.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910735-zelenskij-vidpoviv-na-skargi-mi-perevirimo-aki-speczasobi-otrimuut-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910735-zelenskij-vidpoviv-na-skargi-mi-perevirimo-aki-speczasobi-otrimuut-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910735-zelenskij-vidpoviv-na-skargi-mi-perevirimo-aki-speczasobi-otrimuut-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910735-zelenskij-vidpoviv-na-skargi-mi-perevirimo-aki-speczasobi-otrimuut-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2910673-monitoringova-misia-oon-rekomendue-skasuvati-zakon-pro-amnistiu-majdanivciv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2910673-monitoringova-misia-oon-rekomendue-skasuvati-zakon-pro-amnistiu-majdanivciv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2910673-monitoringova-misia-oon-rekomendue-skasuvati-zakon-pro-amnistiu-majdanivciv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2910673-monitoringova-misia-oon-rekomendue-skasuvati-zakon-pro-amnistiu-majdanivciv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910845-aviakatastrofa-mau-urad-kompensue-minobroni-ta-mvs-vitrati-na-likvidaciu-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910845-aviakatastrofa-mau-urad-kompensue-minobroni-ta-mvs-vitrati-na-likvidaciu-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910845-aviakatastrofa-mau-urad-kompensue-minobroni-ta-mvs-vitrati-na-likvidaciu-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910845-aviakatastrofa-mau-urad-kompensue-minobroni-ta-mvs-vitrati-na-likvidaciu-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910822-u-kitai-zavantazili-se-odin-litak-iz-medzasobami-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910822-u-kitai-zavantazili-se-odin-litak-iz-medzasobami-dla-ukraini.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

МОЗ: серед хворих на COVID-19 в Україні - 

20 дітей і 26 медиків 

Серед госпіталізованих українців, у яких на 

сьогодні лабораторно підтверджено 

коронавірусне захворювання, - 26 медичних 

працівників та 20 дітей.

 

Розклад шкільних онлайн-уроків для 5-11 

класів 

Уроки за цим розкладом транслюватимуть 

українські телеканали та YouTube-канал МОН

 

Українські медики підрахували, скільки 

коштує лікування Covid-19 

В Україні лікування пацієнта, хворого на 

Covid-19, обійдеться у суму від 5 до 10 тисяч 

гривень.

 

За добу в Україну повернулися ще майже 6,5 

тисячі українців 

Минулої доби прикордонники здійснили 

оформлення майже 6,5 тисячі українців, які 

повернулися із-за кордону додому.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910470-moz-sered-hvorih-na-covid19-v-ukraini-20-ditej-i-26-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910470-moz-sered-hvorih-na-covid19-v-ukraini-20-ditej-i-26-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910589-rozklad-skilnih-onlajnurokiv-dla-511-klasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910589-rozklad-skilnih-onlajnurokiv-dla-511-klasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910286-ukrainski-mediki-pidrahuvali-skilki-kostue-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910286-ukrainski-mediki-pidrahuvali-skilki-kostue-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910402-za-dobu-v-ukrainu-povernulisa-se-majze-65-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910402-za-dobu-v-ukrainu-povernulisa-se-majze-65-tisaci-ukrainciv.html


 

Міносвіти спростовує фейки про карантин 

до 15 травня і скасування ЗНО 

Поширювана у батьківських та вчительських 

групах інформація про продовження 

загальнонаціонального карантину до 15 травня 

та скасування зовнішнього незалежного 

оцінювання не відповідає дійсності.

 

Безробітних у службі зайнятості 

реєструватимуть з першого дня подання 

заяви 

У період карантину реєструвати безробітних 

будуть першого ж дня після подання заяви до 

центру зайнятості. З цього ж дня призначать і 

виплати.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Незважаючи на епідемію, другий етап 

медреформи стартував. А ми готові? 

Контракти з НСЗУ уклали понад 90% 

медзакладів. Дороги назад немає, тепер 

питання – якою вона буде. Але це питання не 

єдине…

 

Зоопарки на карантині: відвідувачів нема – 

зате є численне поповнення 

Звірі можуть відпочити від людей, але деякі за 

двоногими все ж скучають

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910781-minosviti-sprostovue-fejki-pro-karantin-do-15-travna-i-skasuvanna-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910781-minosviti-sprostovue-fejki-pro-karantin-do-15-travna-i-skasuvanna-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910814-bezrobitnih-u-sluzbi-zajnatosti-reestruvatimut-z-persogo-dna-podanna-zaavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910814-bezrobitnih-u-sluzbi-zajnatosti-reestruvatimut-z-persogo-dna-podanna-zaavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910814-bezrobitnih-u-sluzbi-zajnatosti-reestruvatimut-z-persogo-dna-podanna-zaavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2910814-bezrobitnih-u-sluzbi-zajnatosti-reestruvatimut-z-persogo-dna-podanna-zaavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910243-nezvazauci-na-epidemiu-drugij-etap-medreformi-startuvav-a-mi-gotovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2910243-nezvazauci-na-epidemiu-drugij-etap-medreformi-startuvav-a-mi-gotovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2909796-zooparki-na-karantini-vidviduvaciv-nema-zate-e-cislenne-popovnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2909796-zooparki-na-karantini-vidviduvaciv-nema-zate-e-cislenne-popovnenna.html


 

Україна на карантині: фотощоденник 

У зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19 

в Україні, як і в багатьох країнах світу, 

запровадили карантин.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903154-ukraina-na-karantini-fotosodennik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903154-ukraina-na-karantini-fotosodennik.html

