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ТОП 

 

Обмеження, які діють відсьогодні у Києві 

(СПИСОК) 

Від сьогодні у Києві заборонено перебувати у 

громадських містах без захисних масок та 

починає діяти ще низка потиепідемічних 

обмежень.

 

Підписаний 11 березня у Мінську протокол 

не легітимізує ОРДЛО – Зеленський 

Підписаний за результатами засідання 

Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 

березня 2020 року протокол є робочим 

документом, який має декларативний характер 

і не передбачає настання правових наслідків, у 

тому числі не легітимізує суб’єктність ОРДЛО.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2913166-obmezenna-aki-diut-vidsogodni-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2913166-obmezenna-aki-diut-vidsogodni-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913404-pidpisanij-11-berezna-u-minsku-protokol-ne-legitimizue-ordlo-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913404-pidpisanij-11-berezna-u-minsku-protokol-ne-legitimizue-ordlo-zelenskij.html


 

Посилення карантину в Україні 

оскаржують в суді 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

просять визнати протиправною та нечинною 

постанову Кабінету міністрів «Про запобігання 

поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» в частині, що 

 

СБУ об'єднала дві кримінальні справи щодо 

Лероса - адвокат 

Служба безпеки об'єднала два кримінальні 

провадження щодо народного депутата Гео 

Лероса.

 

 

Коронавірус в Україні: серед померлих 

переважають жінки ІНФОГРАФІКА 

В Україні 87% людей, що померли від 

коронавірусу, мали вік старше 50 років.

 

Ми не втримали епідемію, так би мовити, 

«за хвоста» - і наразі не встигаємо за 

перебігом подій - Наталія Атамась, зоолог 

(Інтерв’ю) 

Днями україномовний науково-популярний 

онлайн- журнал «Куншт» опублікував 

мегасоковиту і точну статтю під назвою «Вони 

дочекалися, або чому COVID-19 перший, але 

не останній».

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913384-posilenna-karantinu-v-ukraini-oskarzuut-v-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913384-posilenna-karantinu-v-ukraini-oskarzuut-v-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913178-sbu-obednala-dvi-kriminalni-spravi-sodo-lerosa-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913178-sbu-obednala-dvi-kriminalni-spravi-sodo-lerosa-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913186-koronavirus-v-ukraini-sered-pomerlih-perevazaut-zinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913186-koronavirus-v-ukraini-sered-pomerlih-perevazaut-zinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913223-natalia-atamas-zoolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913223-natalia-atamas-zoolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913223-natalia-atamas-zoolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913223-natalia-atamas-zoolog.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС вимагає від Росії дослухатися до 

заклику генсека ООН та припинити вогонь 

на Донбасі (ЗАЯВА) 

Міністерство закордонних справ вимагає від 

Російської Федерації дослухатися до заклику 

генерального секретаря ООН і позиції ЄС, 

забезпечивши негайне припинення вогню на 

Донбасі.

 

 

Катастрофа літака МАУ: Україна 

направила ноту Ірану щодо заяв депутата 

Україна вкотре закликає Іран забезпечити 

повне та неупереджене розслідування обставин 

збиття літака «Міжнародних авіаліній 

України» 8 січня 2020 року. Відповідну ноту 

направлено до МЗС Ірану. 

 

Україна стала співавтором нової резолюції 

ООН щодо протидії COVID-19 

Україна стала співавтором ініціативи в ООН 

щодо поліпшення глобального доступу до ліків 

і медичного обладнання на тлі масштабної 

загрози для людства від стрімкого поширення 

COVID-19.

 

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти 

Сирії 

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС 

щодо розширення обмежувальних заходів 

проти Сирії, яке було прийнято 17 лютого 2020 

року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913466-mzs-vimagae-vid-rosii-dosluhatisa-do-zakliku-genseka-oon-ta-pripiniti-vogon-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913466-mzs-vimagae-vid-rosii-dosluhatisa-do-zakliku-genseka-oon-ta-pripiniti-vogon-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913466-mzs-vimagae-vid-rosii-dosluhatisa-do-zakliku-genseka-oon-ta-pripiniti-vogon-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913466-mzs-vimagae-vid-rosii-dosluhatisa-do-zakliku-genseka-oon-ta-pripiniti-vogon-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913446-katastrofa-litaka-mau-ukraina-napravila-notu-iranu-sodo-zaav-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913446-katastrofa-litaka-mau-ukraina-napravila-notu-iranu-sodo-zaav-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913390-ukraina-stala-spivavtorom-novoi-rezolucii-oon-sodo-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913390-ukraina-stala-spivavtorom-novoi-rezolucii-oon-sodo-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913380-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913380-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-sirii.html


 

Збитий на Донбасі дрон використовували 12 

підрозділів армії РФ - InformNapalm 

Російський безпілотник «Застава», який 

напередодні збили українські 

військовослужбовці на Донбасі, перебуває на 

озброєнні 12 підрозділів Збройних сил РФ.

 

Політолог каже, що "нормандська зустріч" 

у найближчі два місяці не відбудеться  

Через пандемію коронавірусу саміт в 

нормандському форматі щодо врегулювання 

війни на Донбасі в найближчі два місяці не 

відбудеться.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 1319 випадків 

COVID-19 

В Україні зафіксовано 1319 випадків 

захворювання на коронавірус.

 

Ляшко пояснив особливі обмеження для 

людей віком 60+ 

Хронічні захворювання у літніх людей 

призводять до несумісних з життям станів, 

коли приєднується коронавірус.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2913459-zbitij-na-donbasi-dron-vikoristovuvali-12-pidrozdiliv-armii-rf-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2913459-zbitij-na-donbasi-dron-vikoristovuvali-12-pidrozdiliv-armii-rf-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913444-politolog-kaze-so-normandska-zustric-u-najblizci-dva-misaci-ne-vidbudetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913444-politolog-kaze-so-normandska-zustric-u-najblizci-dva-misaci-ne-vidbudetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912830-v-ukraini-pidtverdili-1319-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912830-v-ukraini-pidtverdili-1319-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912906-lasko-poasniv-osoblivi-obmezenna-dla-ludej-vikom-60.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912906-lasko-poasniv-osoblivi-obmezenna-dla-ludej-vikom-60.html


 

Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній з 

питань COVID-19 в регіонах СПИСОК 

Кабінет міністрів оприлюднив номери гарячих 

ліній з питань стосовно карантину, допомоги 

літнім людям під час карантину, алгоритму 

виявлення та лікування коронавірусної 

інфекціїї COVID-19.

 

У Києво-Печерській лаврі виявили чотири 

випадки коронавірусу 

У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири 

випадки COVID-19.

 

Українців без декларацій з лікарем просять 

дзвонити "103" 

Громадянам, які не підписали декларації з 

сімейним лікарем, у разі появи симптомів 

коронавірусної хвороби COVID-19 слід 

телефонувати на номер швидкої медичної 

допомоги 103.

 

За кордоном від коронавірусу вилікувалися 

15 українців, п’ятеро померли – МЗС 

За кордоном від коронавірусної хвороби 

вилікувалося 15 українців, 5 наших 

співгромадян померли.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912791-kabmin-opriludniv-nomeri-garacih-linij-z-pitan-covid19-v-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912791-kabmin-opriludniv-nomeri-garacih-linij-z-pitan-covid19-v-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2913069-u-kievopecerskij-lavri-viavili-cotiri-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2913069-u-kievopecerskij-lavri-viavili-cotiri-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913025-ukrainciv-bez-deklaracij-z-likarem-prosat-dzvoniti-103.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913025-ukrainciv-bez-deklaracij-z-likarem-prosat-dzvoniti-103.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912910-za-kordonom-vid-koronavirusu-vilikuvalisa-15-ukrainciv-patero-pomerli-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912910-za-kordonom-vid-koronavirusu-vilikuvalisa-15-ukrainciv-patero-pomerli-mzs.html


УКРАЇНА 

 

Кличко пояснив свою заяву про можливу 

заборону на рух приватного транспорту в 

Києві 

У разі порушення громадянами правил 

карантину можуть бути запроваджені суровіші 

обмеження, зокрема у Києві ймовірна заборона 

пересування приватного транспорту.

 

 

Першим у Раді зібрався онлайн комітет із 

соцполітики 

Комітет Верховної Ради з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів провів 

перше засідання у режимі відеоконференції. 

 

 

Енергоатом призначив нового керівника 

Запорізької АЕС 

ДП «НАЕК «Енергоатом» призначило 

тимчасовим виконувачем обов'язків 

генерального директора Запорізької АЕС Юрія 

Кульбу. 

 

Уряд обрав нового керівника 

Чорнобильської зони 

Кабінет міністрів визначив переможцем 

конкурсу на зайняття посади голови 

Державного агентства з управління зоною 

відчуження тимчасового керівника 

Чорнобильської АЕС Сергія Калашника. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2913111-klicko-poasniv-svou-zaavu-pro-mozlivu-zaboronu-na-ruh-privatnogo-transportu-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2913111-klicko-poasniv-svou-zaavu-pro-mozlivu-zaboronu-na-ruh-privatnogo-transportu-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2913111-klicko-poasniv-svou-zaavu-pro-mozlivu-zaboronu-na-ruh-privatnogo-transportu-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2913111-klicko-poasniv-svou-zaavu-pro-mozlivu-zaboronu-na-ruh-privatnogo-transportu-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913407-komitet-radi-z-socpolitiki-vperse-zibravsa-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913407-komitet-radi-z-socpolitiki-vperse-zibravsa-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2913396-energoatom-priznaciv-novogo-kerivnika-zaporizkoi-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2913396-energoatom-priznaciv-novogo-kerivnika-zaporizkoi-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913176-urad-obrav-novogo-kerivnika-cornobilskoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2913176-urad-obrav-novogo-kerivnika-cornobilskoi-zoni.html


 

Українцям радять не перетинати кордон 

пішки, а дочекатись спецрейсів 

Українцям не варто намагатись перетинати 

кордон пішки, натомість слід звертатись до 

МЗС для організації спецрейсів.

 

Скільки пасажирів може взяти водій авто 

при перетині кордону - роз’яснення ДПСУ 

Водій транспортного засобу, який перетинає 

кордон, може взяти з собою пасажирів та разом 

з ними перетнути кордон з Україною.

 

Сьогодні стартувала "Всеукраїнська школа 

онлайн"ВІДЕО 

Сьогодні о 10 годині ранку для всіх 

українських школярів середніх та старших 

класів, а також для всіх охочих свої віртуальні 

двері відчинила "Всеукраїнська школа 

онлайн".

ЕКОНОМІКА 

 

НБУ пояснив, як взяти у банку відстрочку 

за кредитом 

Якщо у клієнта банку немає можливості 

обслуговувати свій кредит під час карантину, 

він має звернутись до банку та відстрочити 

погашення кредиту на деякий час.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913157-ukraincam-radat-ne-peretinati-kordon-piski-a-docekatis-specrejsiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913157-ukraincam-radat-ne-peretinati-kordon-piski-a-docekatis-specrejsiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913275-skilki-pasaziriv-moze-vzati-vodij-avto-pri-peretini-kordonu-rozasnenna-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913275-skilki-pasaziriv-moze-vzati-vodij-avto-pri-peretini-kordonu-rozasnenna-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912738-sogodni-startue-vseukrainska-skola-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912738-sogodni-startue-vseukrainska-skola-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2912935-nbu-poasniv-ak-vzati-u-banku-vidstrocku-za-kreditom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2912935-nbu-poasniv-ak-vzati-u-banku-vidstrocku-za-kreditom.html


 

ПриватБанк з 6 квітня відновив видачу 

"теплих кредитів" 

ПриватБанк із 6 квітня 2020 року продовжує 

кредитування за програмою "теплі кредити" 

для ОСББ та ЖБК.

 

Пенсіонерам автоматично нарахують 

допомогу у 1000 гривень 

Пенсійний фонд України автоматично нарахує 

пенсіонерам кошти на виплату одноразової 

грошової допомоги в розмірі 1 тисячі гривень, 

виділених Кабінетом міністрів України.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова заявляє про загрозу життю 

українських політв'язнів у Росії  

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до 

Уповноваженого з прав людини в Російської 

Федерації Тетяни Москалькової з вимогою 

перевірити правові підстави поміщення 

кримських татар в штрафні ізолятори 

виправних установ.

 

У Раді Європи закликають захистити права 

і здоров'я ув'язнених 

У Раді Європи закликають країни-члени 

забезпечити захист прав і збереження здоров'я 

ув'язнених осіб в умовах пандемії 

коронавірусу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2913159-privatbank-z-6-kvitna-vidnoviv-vidacu-teplih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2913159-privatbank-z-6-kvitna-vidnoviv-vidacu-teplih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913201-pensioneram-avtomaticno-narahuut-dopomogu-u-1000-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913201-pensioneram-avtomaticno-narahuut-dopomogu-u-1000-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2913252-denisova-zaavlae-pro-zagrozu-zittu-ukrainskih-politvazniv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2913252-denisova-zaavlae-pro-zagrozu-zittu-ukrainskih-politvazniv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2913161-u-radi-evropi-zaklikaut-zahistiti-prava-i-zdorova-uvaznenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2913161-u-radi-evropi-zaklikaut-zahistiti-prava-i-zdorova-uvaznenih.html


 

ІМІ зафіксував 43 випадки фізичної агресії 

проти журналістів в Україні з початку року 

(ІНФОГРАФІКА) 

У першому кварталі 2020 року експерти 

Інституту масової інформації зафіксували в 

Україні 62 випадки порушень свободи слова, 

більшість з яких стосувалася фізичної агресії 

проти журналістів (43).

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Конституційний Суд пропонують перенести 

до Харкова - законопроєкт 

На сайті Верховної Ради з’явився текст 

проєкту Закону "Про внесення змін до Закону 

України "Про Конституційний Суд України" 

щодо посилення незалежності та підвищення 

ефективності функціонування КСУ… 

 

Суд відкрив справу за позовом Тарути до 

НАЗК 

Окружний адмінсуд міста Києва відкрив 

провадження за позовом Сергія Тарути до 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції щодо оскарження результатів 

перевірки його декларацій.

 

 

Обрання запобіжного заходу Штепі 

перенесли на травень через карантин 

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс 

через карантин обрання запобіжного заходу 

екс-меру Слов'янська Нелі Штепі. 
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У перший день посиленого карантину 

поліція спіймала 192 порушників ВІДЕО 

За поточну добу, 6 квітня, поліція склала 192 

адмінпротоколи за порушення карантинних 

заходів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Великдень – онлайн, освячення пасок – 

дистанційно 

Церкви різних конфесій готуються зустрічати 

свято в умовах жорсткого карантину 

 

Нобелівський лауреат Ольга Токарчук: 

Наближаються нові часи 

Ми готуємося до великої битви за нову 

реальність, яку навіть не можемо усвідомити

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українці на карантині стали частіше 

дивитися новини та готувати 

ОПИТУВАННЯ 

За період карантину серед українців значно 

зросла частота перегляду новин (майже 50% 

стали слідкувати за ними частіше). Третина 

українців стали частіше дивитися фільми та 

серіали, прибирати вдома та готувати їжу.
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"АТБ" роздасть продуктових наборів на 100 

мільйонів 

Корпорація "АТБ" передасть продуктові 

набори на суму 100 млн грн у кількості 572 571 

шт. представниками соцустанов 

малозабезпеченим сім’ям, одиноким людям 

похилого віку та іншим соціально… 

 

Мило чи антисептик: рекомендації. 

Інфографіка 

У світлі пандемії COVID-19 значення мила 

виходить на новий рівень, адже саме воно, у 

поєднанні з водою, значно зменшує ризик 

підхопити вірус.

 

Українець став найкращим закордонним 

випускником Королівської військової 

академії в Сандгерсті 

Курсант Військової академії в Одесі Антон 

Совенко отримав відзнаку найкращого 

закордонного випускника Королівської 

академії сухопутних військ Великої Британії в 

місті Сандгерст.

 

Як не пересваритися з близькими під час 

тривалого сидіння вдома на карантині 

(ІНФОГРАФІКА) 

Психолог Олена Нікітіна розповідає про деякі 

правила та "лайфхаки". 
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