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ТОП 

 

Кабмін видав нові правила на час 

карантину ІНФОГРАФІКА 

Деталізовану постанову ухвалено з огляду на 

зростання кількості хворих на COVID-19 та 

для відвернення подальшого поширення 

інфекції

 

 

Світовий банк готовий дати додаткові $35 

мільйонів на українську медицину 

Світовий банк готовий виділити Україні 

додаткові кошти в рамках спільного проєкт з 

Міністерством охорони здоров’я «Поліпшення 

охорони здоров’я на службі у людей».

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911773-kabmin-vidav-novi-pravila-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911773-kabmin-vidav-novi-pravila-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911878-svitovij-bank-gotovij-dati-dodatkovi-35-miljoniv-na-ukrainsku-medicinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911878-svitovij-bank-gotovij-dati-dodatkovi-35-miljoniv-na-ukrainsku-medicinu.html


 

Зеленський доручив відправити лікарів та 

медичний спирт в Італію 

Президент Володимир Зеленський у рамках 

надання гуманітарної допомоги Італії доручив 

відправити туди бригаду українських лікарів 

для допомоги в боротьбі з коронавірусом. 

 

 

Верховний суд підтвердив вироки Зайцевій 

та Дронову - по 10 років тюрми 

Верховний суд відхилив касаційні скарги 

захисників фігурантів справи про смертельну 

ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року Олени 

Зайцевої та Геннадія Дронова та залишив у …

 

 

Ринки під час пандемії. Відкривати чи 

заборонити? АНАЛІТИКА 

На місцях по-різному реагують на 

рекомендації МОЗ: десь на першому місці 

карантин, десь – забезпеченість продуктами

 

Кого і як возитиме громадський транспорт: 

уряд уточнив правила і вимоги 

Кабінет Міністрів встановив нові обмеження 

на перевезення громадським транспортом 

пасажирів у межах кількості сидячих місць та 

уточнив перелік установ, працівники яких 

мають право користуватися таким 

транспортом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2911811-zelenskij-doruciv-vidpraviti-likariv-ta-medicnij-spirt-v-italiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2911811-zelenskij-doruciv-vidpraviti-likariv-ta-medicnij-spirt-v-italiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911721-verhovnij-sud-pidtverdiv-viroki-zajcevij-ta-dronovu-po-10-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911721-verhovnij-sud-pidtverdiv-viroki-zajcevij-ta-dronovu-po-10-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911550-rinki-pid-cas-pandemii-vidkrivati-ci-zaboroniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911550-rinki-pid-cas-pandemii-vidkrivati-ci-zaboroniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911637-kogo-i-ak-vozitime-gromadskij-transport-urad-utocniv-pravila-i-vimogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911637-kogo-i-ak-vozitime-gromadskij-transport-urad-utocniv-pravila-i-vimogi.html


 

"Коронавірусні" намети, польові пожежі й 

операція "Обсервація" ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна заблокувала в ООН маніпулятивну 

резолюцію Росії щодо Covid-19 – Кислиця 

Україна заблокувала в ООН проєкт російської 

резолюції, який під виглядом "декларації про 

солідарність" у протидії Covid-19 містив 

вимогу про скасування міжнародних санкцій.

 

Москва звинувачує Париж і Берлін у зриві 

створення «консультативної ради» 

Міністерство закордонних справ Росії 

обурюється зривом формування 

«Консультативної ради» за участю 

представників ОРДЛО і звинувачує в цьому 

Францію й Німеччину.

 

 

Порошенко закликає ЄС дати відсіч 

спробам Росії використати пандемію для 

зняття санкцій 

Європейський Союз має дати рішучу відсіч 

намаганням Російської Федерації під 

прикриттям пандемії коронавірусу зняти 

санкції за агресію проти України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911614-koronavirusni-nameti-polovi-pozezi-j-operacia-observacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911614-koronavirusni-nameti-polovi-pozezi-j-operacia-observacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911141-ukraina-zablokuvala-v-oon-manipulativnu-rezoluciu-rosii-sodo-covid19-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911141-ukraina-zablokuvala-v-oon-manipulativnu-rezoluciu-rosii-sodo-covid19-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2911708-moskva-zvinuvacue-pariz-i-berlin-u-zrivi-stvorenna-konsultativnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2911708-moskva-zvinuvacue-pariz-i-berlin-u-zrivi-stvorenna-konsultativnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911834-porosenko-zaklikae-es-dati-vidsic-sprobam-rosii-vikoristati-pandemiu-dla-znatta-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911834-porosenko-zaklikae-es-dati-vidsic-sprobam-rosii-vikoristati-pandemiu-dla-znatta-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911834-porosenko-zaklikae-es-dati-vidsic-sprobam-rosii-vikoristati-pandemiu-dla-znatta-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911834-porosenko-zaklikae-es-dati-vidsic-sprobam-rosii-vikoristati-pandemiu-dla-znatta-sankcij.html


 

США занепокоєні обмеженням доступу 

ОБСЄ, ООН та МКЧХ до окупованого 

Донбасу – посольство 

Сполучені Штати Америки разом з Францією 

та Німеччиною глибоко занепокоєні 

обмеженням доступу представників ОБСЄ, 

ООН та Міжнародного Комітету Червоного 

Хреста до окупованого Донбасу під приводом 

пандемії COVID-19.

 

Сінгапур буде одним із ключових партнерів 

України в Азії - МЗС 

Україна має намір побудувати нові ланцюги 

постачання своєї продукції на світові ринки, 

насамперед, в Азії, і Сінгапур є однією з 

ключових країн у цьому контексті.

 

 

На ініціативу Маска щодо апаратів ШВЛ 

відгукнулося Посольство України в США 

Посольство України в США звернулося до 

глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска з 

проханням передати нашій країні апарати 

штучної вентиляції легень.

 

 

Угорщина змінила правила перетину 

кордону для українців 

Українцям, які повертаються додому через 

Угорщину, дозволений транзитний проїзд з 21 

години вечора до 5 години ранку щодня усіма 

видами автотранспорту через визначені пункти 

пропуску з боку Австрії та Словенії і лише 

після проходження медичної перевірки на 

коронавірус.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2911760-ssa-zanepokoeni-obmezennam-dostupu-obse-oon-ta-mkch-do-okupovanogo-donbasu-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2911760-ssa-zanepokoeni-obmezennam-dostupu-obse-oon-ta-mkch-do-okupovanogo-donbasu-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2911760-ssa-zanepokoeni-obmezennam-dostupu-obse-oon-ta-mkch-do-okupovanogo-donbasu-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2911760-ssa-zanepokoeni-obmezennam-dostupu-obse-oon-ta-mkch-do-okupovanogo-donbasu-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911530-singapur-bude-odnim-iz-klucovih-partneriv-ukraini-v-azii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911530-singapur-bude-odnim-iz-klucovih-partneriv-ukraini-v-azii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911145-na-iniciativu-maska-sodo-aparativ-svl-vidguknulosa-posolstvo-ukraini-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911145-na-iniciativu-maska-sodo-aparativ-svl-vidguknulosa-posolstvo-ukraini-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911498-ugorsina-zminila-pravila-peretinu-kordonu-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911498-ugorsina-zminila-pravila-peretinu-kordonu-dla-ukrainciv.html


 

Українських альпіністів можуть 

евакуювати з Непалу російським літаком - 

Кулеба 

Українських альпіністів, які у зв’язку з 

пандемією коронавірусу застрягли в Непалі 

після сходження на Еверест, можуть 

евакуювати з цієї країни російським літаком.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зафіксували 942 випадки 

коронавірусу - за добу 138 нових 

(ІНФОГРАФІКА) 

В Україні зафіксовано 942 випадки 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

Уряд заборонив ходити по вулицях більш як 

по двоє ВІДЕО 

Уряд ухвалив рішення про заборону ходити по 

вулицях більше, ніж по двоє осіб, за винятком 

тих, хто супроводжує дітей.

 

 

Кабмін визначив, хто підлягає обов'язковій 

обсервації 

Кабінет міністрів України визначив коло осіб, 

котрі підлягають обов’язковій госпіталізації до 

обсерваторів на 14 днів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911528-ukrainskih-alpinistiv-mozut-evakuuvati-z-nepalu-rosijskim-litakom-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911528-ukrainskih-alpinistiv-mozut-evakuuvati-z-nepalu-rosijskim-litakom-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911528-ukrainskih-alpinistiv-mozut-evakuuvati-z-nepalu-rosijskim-litakom-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911528-ukrainskih-alpinistiv-mozut-evakuuvati-z-nepalu-rosijskim-litakom-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911262-v-ukraini-zafiksuvali-942-vipadki-koronavirusu-za-dobu-138-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911262-v-ukraini-zafiksuvali-942-vipadki-koronavirusu-za-dobu-138-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911262-v-ukraini-zafiksuvali-942-vipadki-koronavirusu-za-dobu-138-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911262-v-ukraini-zafiksuvali-942-vipadki-koronavirusu-za-dobu-138-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911446-urad-zaboroniv-hoditi-po-vulicah-bils-ak-po-dvoe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911446-urad-zaboroniv-hoditi-po-vulicah-bils-ak-po-dvoe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911711-kabmin-viznaciv-hto-pidlagae-obovazkovij-observacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911711-kabmin-viznaciv-hto-pidlagae-obovazkovij-observacii.html


 

Кому потрібна самоізоляція - уряд визначив 

перелік осіб 

Кабінет міністрів України встановив, що хворі 

з коронавірусом, контактні особи з хворими та 

люди, старші 60 років, потребують 

самоізоляції.

 

Коронавірус у ЗСУ: двоє хворих, 137 

військових - на ізоляції 

Станом на ранок 3 квітня в Збройних Силах 

України виявлено двох хворих на COVID-19, 

на ізоляції – 137 осіб. 

 

У всіх районах Києва працюють мобільні 

бригади, які тестують на COVID-19 вдома 

У столиці почали працювати мобільні бригади, 

що тестують киян на COVID-19 вдома. 

УКРАЇНА 

 

У Раду внесли законопроєкт про зміни до 

закону про Конституційний Суд 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

“Про внесення змін до закону “Про 

Конституційний Суд України” щодо посилення 

незалежності та підвищення ефективності 

функціонування Конституційного Суду 

України”.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911764-komu-potribna-samoizolacia-urad-viznaciv-perelik-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911764-komu-potribna-samoizolacia-urad-viznaciv-perelik-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911292-koronavirus-u-zsu-dvoe-hvorih-137-vijskovih-na-izolacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911292-koronavirus-u-zsu-dvoe-hvorih-137-vijskovih-na-izolacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2911836-u-vsih-rajonah-kieva-pracuut-mobilni-brigadi-aki-testuut-na-covid19-vdoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2911836-u-vsih-rajonah-kieva-pracuut-mobilni-brigadi-aki-testuut-na-covid19-vdoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911521-u-radu-vnesli-zakonoproekt-pro-zmini-do-zakonu-pro-konstitucijnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911521-u-radu-vnesli-zakonoproekt-pro-zmini-do-zakonu-pro-konstitucijnij-sud.html


 

Зеленський провів нараду щодо безпеки 

українців під час Великодніх свят 

Додаткові заходи з убезпечення українців під 

час Великодніх свят обговорювалися на 

щоденній селекторній нараді під головуванням 

Президента України Володимира Зеленського 

щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

 

 

Степанов – про компанію дружини: 

Жодного стосунку до постачання медтоварів 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

запевнив, що компанія його дружини матиме 

онкологічний профіль роботи, не пов'язаний з 

коронавірусом, а рішення про її створення 

було прийняте ще в кінці минулого року.

 

 

Міністр оборони заборонив стрільби на 

Яворівському полігоні 

Міністр оборони України Андрій Таран 

заборонив стрільби на території Міжнародного 

центру миротворчості та безпеки через 

інцидент зі снарядом, що впав на приватному 

подвір’ї

 

 

Депутат від "Слуги народу" Горбенко 

заявляє, що одужав від коронавірусу 

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан 

Горбенко, який раніше був госпіталізований з 

коронавірусом, заявив, що вже отримав 

негативний результат тесту на COVID-19 і в 

понеділок буде виписаний з лікарні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911540-zelenskij-proviv-naradu-sodo-bezpeki-ukrainciv-pid-cas-velikodnih-svat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911540-zelenskij-proviv-naradu-sodo-bezpeki-ukrainciv-pid-cas-velikodnih-svat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911871-stepanov-pro-kompaniu-druzini-zodnogo-stosunku-do-postacanna-medtovariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911871-stepanov-pro-kompaniu-druzini-zodnogo-stosunku-do-postacanna-medtovariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911251-ministr-oboroni-zaboroniv-strilbi-na-avorivskomu-poligoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911251-ministr-oboroni-zaboroniv-strilbi-na-avorivskomu-poligoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911884-deputat-vid-slugi-narodu-gorbenko-zaavlae-so-oduzav-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911884-deputat-vid-slugi-narodu-gorbenko-zaavlae-so-oduzav-vid-koronavirusu.html


 

На кордоні залишать працювати лише 21 

пункт пропуску — рішення уряду 

Уряд ухвалив рішення щодо посилення заходів 

захисту зовнішніх кордонів, тому в Україні 

працюватиме лише 21 пункт пропуску на 

державному кордоні.

 

 

Кабмін доручив ОДА обмежити виїзди з 

областей 

Кабінет міністрів доручив обласним та 

Київській державним адміністраціям на в’їздах 

і виїздах на/з території областей встановити 

особливий режим та розгорнути контрольно-

пропускні пункти із залученням 

військовослужбовців та правоохоронців.

ЕКОНОМІКА 

 

Кабмін підвищив прогноз інфляції на рік - 

до 11,6% 

Кабінет міністрів в оновленому 

макроекономічному прогнозі підвищив 

прогноз інфляції у 2020 році із затверджених 

раніше 5,5% до 11,6%.

 

 

Уряд заборонив Нафтогазу відключати ТЕС 

від газу на період карантину 

Уряд зобов'язав НАК "Нафтогаз України" 

постачати газ ТЕС та ТЕЦ незалежно від стану 

розрахунків останніх. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911494-na-kordoni-zalisat-pracuvati-lise-21-punkt-propusku-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911494-na-kordoni-zalisat-pracuvati-lise-21-punkt-propusku-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911681-kabmin-doruciv-oda-obmeziti-viizdi-z-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911681-kabmin-doruciv-oda-obmeziti-viizdi-z-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911455-urad-pidvisiv-prognoz-inflacii-na-rik-do-116.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911455-urad-pidvisiv-prognoz-inflacii-na-rik-do-116.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911838-urad-zaboroniv-naftogazu-vidklucati-tes-vid-gazu-na-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911838-urad-zaboroniv-naftogazu-vidklucati-tes-vid-gazu-na-period-karantinu.html


 

Нон-стоп під час карантину: Рожкова 

розповіла, як працює Нацбанк 

Національний банк за три тижні повністю 

переформатував свою діяльність, по 

можливості перейшов на дистанційну роботу, а 

кількість людей в офісі регулятора зменшилась 

у 5 разів.

 

 

Нацбанк витратив 2 мільярди на зміцнення 

гривні у березні 

Національний банк констатує, що попит на 

валюту протягом поточного тижня значно 

знизився, а регулятор на тижні тричі виходив 

на міжбанк для купівлі іноземної валюти та 

придбав понад 100 млн дол.

 

 

Нова митниця протестує софт для 

приєднання до Системи спільного транзиту 

Підрозділи Держмитслужби розпочали 

тестування софту для приєднання до Системи 

спільного транзиту (NCTS), завдяки чому 

український бізнес зможе подавати одну митну 

декларацію при переміщенні вантажу 35 

країнами.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

"Смотрящему" часів Януковича надали 

державного адвоката 

Євгену Анісімову, якого називають 

"смотрящим часів Януковича" і підозрюють у 

скоєнні низки кримінальних злочинів, надали 

державного адвоката: його захисник, з яким у 

Анісімова підписано договір, не зміг приїхати 

на судове засідання через карантин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911847-nonstop-pid-cas-karantinu-rozkova-rozpovila-ak-pracue-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911847-nonstop-pid-cas-karantinu-rozkova-rozpovila-ak-pracue-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911511-nacbank-vitrativ-2-milardi-na-zmicnenna-grivni-u-berezni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911511-nacbank-vitrativ-2-milardi-na-zmicnenna-grivni-u-berezni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911829-nova-mitnica-protestue-soft-dla-priednanna-do-sistemi-spilnogo-tranzitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911829-nova-mitnica-protestue-soft-dla-priednanna-do-sistemi-spilnogo-tranzitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911525-smotrasemu-casiv-anukovica-nadali-derzavnogo-advokata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911525-smotrasemu-casiv-anukovica-nadali-derzavnogo-advokata.html


 

Справа Шеремета: арешт Антоненка 

продовжили до 1 червня 

Печерський районний суд Києва продовжив до 

1 червня запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою ветерану АТО Андрію Антоненку, 

якого підозрюють у причетності до вбивства 

журналіста Павла Шеремета.

 

 

Фейковий чиновник ОП "продавав" за $200 

тисяч посаду в держагентстві 

Нацполіція спільно з ДБР затримали двох 

шахраїв, які пообіцяли колишньому 

директорові лісгоспу вирішити питання про 

його призначення на керівну посаду 

Держлісагентства за 200 тисяч доларів.

 

Лерос заявив, що у нього немає і не може 

бути конфліктів з Єрмаком 

Народний депутат з фракції "Слуга народу" 

Гео Лерос, який оприлюднив відео з братом 

глави Офісу Президента Андрієм Єрмаком, 

заявив, що у нього немає і не може бути 

конфліктів з керівником ОП.

 

 

НАБУ завершило слідство у справі 

Гримчака 

Національне антикорупційне бюро України 

завершило слідство у справі відносно 

колишнього заступника міністра з питань 

тимчасово окупованих територій Юрія 

Гримчака та його помічника.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911903-sprava-seremeta-arest-antonenka-prodovzili-do-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911903-sprava-seremeta-arest-antonenka-prodovzili-do-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911428-fejkovij-cinovnik-op-prodavav-za-200-tisac-posadu-v-derzagentstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911428-fejkovij-cinovnik-op-prodavav-za-200-tisac-posadu-v-derzagentstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911719-leros-zaaviv-so-u-nogo-nemae-i-ne-moze-buti-konfliktiv-z-ermakom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911719-leros-zaaviv-so-u-nogo-nemae-i-ne-moze-buti-konfliktiv-z-ermakom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911770-nabu-zaversilo-slidstvo-u-spravi-grimcaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911770-nabu-zaversilo-slidstvo-u-spravi-grimcaka.html


 

ВАКС стягнув у дохід держави 80 мільйонів 

застави Микитася 

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід 

держави 80 млн грн застави, яка була внесена 

колишнім народним депутатом і 

експрезидентом "Укрбуду" Максимом 

Микитасем.

 

 

З України до ЄС хотіли вивезти 10 тисяч 

респіраторів – СБУ (ФОТО) 

На Черкащині працівники Служби безпеки 

України заблокували незаконне вивезення з 

країни 10 тисяч респіраторних масок.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Хто блокує фінансування виробництва 

вітчизняних тест-систем (АНАЛІТИКА) 

Укрінформ дізнався, чому для випуску 

вітчизняних тестів ПЛР, що визначають 

збудника COVID-19 з точністю до 99,9%, досі 

немає грошей

 

 

Як лікують в Україні після 1 квітня 

АНАЛІТИКА 

З декларацією – один алгоритм, без неї – 

інший. Але допомогу буде надано всім

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911827-vaks-stagnuv-u-dohid-derzavi-80-miljoniv-zastavi-mikitasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911827-vaks-stagnuv-u-dohid-derzavi-80-miljoniv-zastavi-mikitasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911861-z-ukraini-do-es-hotili-vivezti-10-tisac-respiratoriv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911861-z-ukraini-do-es-hotili-vivezti-10-tisac-respiratoriv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911340-hto-blokue-finansuvanna-virobnictva-vitciznanih-testsistem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911340-hto-blokue-finansuvanna-virobnictva-vitciznanih-testsistem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911793-ak-likuut-v-ukraini-pisla-1-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911793-ak-likuut-v-ukraini-pisla-1-kvitna.html


 

"Львів з мого вікна": містянам 

запропонували фотофлешмоб (ВІДЕО) 

Львів’яни під час карантину отримали нагоду 

долучитися до флешмобу "Львів з мого вікна".

 

Київхліб безкоштовно доставлятиме 

великодні паски 

Компанія «Київхліб» розпочала приймати 

замовлення на великодні паски і безкоштовно 

доставлятиме їх покупцям додому.

 

 

В Україні заборонили відвідувати будинки 

для літніх та інтернати 

Кабінет міністрів заборонив до 24 квітня 

відвідувати паліативні установи та заклади 

соцзахисту, де проживають діти, люди 

похилого віку, особи з інвалідністю.

  

 

Українська лікарка в Португалії розповіла 

про нові симптоми коронавірусу 

Українська лікарка Наталія Барчук з Лісабона, 

яка також має справу і з хворими на COVID-

19, повідомила, що коронавірус вже 

проявляється не лише тільки респіраторними 

симптомами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2911600-lviv-z-mogo-vikna-mistanam-zaproponuvali-fotoflesmob.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2911600-lviv-z-mogo-vikna-mistanam-zaproponuvali-fotoflesmob.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2911203-kiivhlib-bezkostovno-dostavlatime-velikodni-paski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2911203-kiivhlib-bezkostovno-dostavlatime-velikodni-paski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911662-v-ukraini-zaboronili-vidviduvati-budinki-dla-litnih-ta-internati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911662-v-ukraini-zaboronili-vidviduvati-budinki-dla-litnih-ta-internati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2911087-ukrainska-likarka-v-portugalii-rozpovila-pro-novi-simptomi-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2911087-ukrainska-likarka-v-portugalii-rozpovila-pro-novi-simptomi-koronavirusu.html


 

У львівській школі заборонили 

користуватись онлайн-уроками на каналах 

Zik, 112 та NewsOne 

У львівській школі не радять батькам 

користуватися контентом телеканалів Віктора 

Медведчука, а вчителям - їх онлайн-уроками.

 

 

Кінофестиваль "Молодість" відбудеться в 

економ-режимі – Халпахчі 

Команда «Молодості» планує провести свій 49-

ий кінофестиваль, який перенесено на осінь, за 

обмеженого фінансування.

 

 

Чорнобильський заповідник готується 

приймати туристів на воді 

У Чорнобильській зоні встановили понтони-

причали в межах підготовки до нового 

туристичного сезону.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911199-u-lvivskij-skoli-zaboronili-koristuvatis-onlajnurokami-na-kanalah-zik-112-ta-newsone.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911199-u-lvivskij-skoli-zaboronili-koristuvatis-onlajnurokami-na-kanalah-zik-112-ta-newsone.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911199-u-lvivskij-skoli-zaboronili-koristuvatis-onlajnurokami-na-kanalah-zik-112-ta-newsone.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2911199-u-lvivskij-skoli-zaboronili-koristuvatis-onlajnurokami-na-kanalah-zik-112-ta-newsone.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2911852-kinofestival-molodist-vidbudetsa-v-ekonomrezimi-halpahci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2911852-kinofestival-molodist-vidbudetsa-v-ekonomrezimi-halpahci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2911880-cornobilskij-zapovidnik-gotuetsa-prijmati-turistiv-na-vodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2911880-cornobilskij-zapovidnik-gotuetsa-prijmati-turistiv-na-vodi.html

