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ТОП 

 

В Україні - 1462 випадки коронавірусу, 45 

летальних ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, 

зареєстровано 1462 випадки зараження 

коронавірусом, 45 осіб померли.

 

 

На фонд для боротьби з COVID-19 

пропонують 97 мільярдів - зміни до бюджету 

Кабінет міністрів передбачив створення фонду 

для боротьби з COVID-19 у змінах до 

держбюджету.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000071-v-ukraini-1462-vipadki-koronavirusu-45-letalnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000071-v-ukraini-1462-vipadki-koronavirusu-45-letalnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000520-na-fond-dla-borotbi-z-covid19-proponuut-ponad-97-milardiv-zmini-do-budzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000520-na-fond-dla-borotbi-z-covid19-proponuut-ponad-97-milardiv-zmini-do-budzetu.html


 

В Україні запрацював додаток для 

контролю обсервації: за його 

невикористання - штраф 

Додаток "Дія" планують використовувати для 

перевірки дотримання умов карантину, а за 

порушення його умов можуть штрафувати.

 

 

Чи коректно порівнювати ситуацію в Італії 

й в Україні? Які уроки ми можемо винести з 

італійського досвіду? Інтерв'ю 

Останній місяць увесь світ із відчуттям повної 

безпорадності спостерігає за тим, як у веселій і 

життєлюбній Італії розгортається справжня 

трагедія: майже 130 тисяч хворих на COVID-

19, більш як 16 тисяч померлих, сотні й сотні 

смертей щодня…

 

Венедіктова: Єрмак дійсно пропонував 

людей на посади заступників генпрокурора 

Голова Офісу Президента України Андрій 

Єрмак рекомендував очільниці Офісу 

генпрокурора Ірині Венедіктовій кандидатів на 

посади заступників.

 

У ДТП з автобусом під Будапештом 

постраждали 9 українців - МЗС 

Під час аварії з автобусом під Будапештом 

постраждало дев’ять громадян України, з них 

п’ятьох госпіталізовано.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000343-v-ukraini-zapracuvav-dodatok-dla-kontrolu-observacii-za-jogo-nevikoristanna-straf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000343-v-ukraini-zapracuvav-dodatok-dla-kontrolu-observacii-za-jogo-nevikoristanna-straf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000343-v-ukraini-zapracuvav-dodatok-dla-kontrolu-observacii-za-jogo-nevikoristanna-straf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000343-v-ukraini-zapracuvav-dodatok-dla-kontrolu-observacii-za-jogo-nevikoristanna-straf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000341-evgen-pereligin-posol-ukraini-v-italijskij-respublici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000341-evgen-pereligin-posol-ukraini-v-italijskij-respublici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000341-evgen-pereligin-posol-ukraini-v-italijskij-respublici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000341-evgen-pereligin-posol-ukraini-v-italijskij-respublici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000229-venediktova-ermak-dijsno-proponuvav-ludej-na-posadi-zastupnikiv-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000229-venediktova-ermak-dijsno-proponuvav-ludej-na-posadi-zastupnikiv-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000274-u-dtp-z-avtobusom-pid-budapestom-postrazdali-9-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000274-u-dtp-z-avtobusom-pid-budapestom-postrazdali-9-ukrainciv-mzs.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Іран спростував заяви свого депутата про 

збиття літака МАУ і порушив справу 

ЕКСКЛЮЗИВ 

Іранська сторона через своїх офіційних осіб 

спростувала заяви депутата парламенту 

Хассана Норузі про "правильність" збиття 

українського літака, проти нього порушено 

кримінальну справу. 

 

 

Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на 

більш як $17 мільярдів 

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз 

України" Юрій Вітренко у відповідь на 

поширену у ЗМІ інформацію, що йому 

"шукають заміну", розповів, що готує 

додаткові позови до ВАТ "Газпром" ще на 17,3 

млрд доларів. 

 

Суд підтвердив розгляд в Англії позову 

ПриватБанку до Коломойського 

Верховний суд Сполученого Королівства 

відмовив ексвласникам ПриватБанку в 

задоволенні їхніх клопотань; таким чином, 

позов ПриватБанку розглядатиметься по суті у 

Високому суді Лондона.

 

Помпео подякував Зеленському за допомогу 

у поверненні американців додому 

Державний секретар США Майк Помпео 

подякував Президенту України Володимиру 

Зеленському за допомогу у поверненні 

американців, які не змогли виїхати через 

закриття кордонів на тлі пандемії коронавірусу 

COVID-19 у світі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000614-iran-sprostuvav-zaavi-svogo-deputata-pro-zbitta-litaka-mau-i-porusiv-proti-nogo-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000614-iran-sprostuvav-zaavi-svogo-deputata-pro-zbitta-litaka-mau-i-porusiv-proti-nogo-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000614-iran-sprostuvav-zaavi-svogo-deputata-pro-zbitta-litaka-mau-i-porusiv-proti-nogo-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3000614-iran-sprostuvav-zaavi-svogo-deputata-pro-zbitta-litaka-mau-i-porusiv-proti-nogo-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000758-naftogaz-gotue-novi-pozovi-do-gazpromu-na-bils-ak-17-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000758-naftogaz-gotue-novi-pozovi-do-gazpromu-na-bils-ak-17-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000260-sud-pidtverdiv-rozglad-v-anglii-pozovu-privatbanku-do-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000260-sud-pidtverdiv-rozglad-v-anglii-pozovu-privatbanku-do-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000074-pompeo-podakuvav-zelenskomu-za-dopomogu-u-povernenni-amerikanciv-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000074-pompeo-podakuvav-zelenskomu-za-dopomogu-u-povernenni-amerikanciv-dodomu.html


КОРОНАВІРУС

 

В Україні обсервацію контролюватимуть не 

лише через смартфон 

Додаток «Дій вдома» має моніторити стан 

українців і як вони дотримуються режиму 

карантину, а тим, у кого немає смартфону, - 

будуть телефонувати. 

 

Які документи може вимагати поліція під 

час карантину  (ІНФОГРАФІКА) 

Через пандемію COVID-19 заборонено 

перебувати на вулиці без посвідчення особи  

 

 

Зеленський: Більшість хворих на 

коронавірус в Україні - люди до 60 років 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

переважну більшість захворілих на 

коронавірус українців становлять громадяни до 

60 років та пов'язав це з тим, що старші люди 

дотримуються самоізоляції. 

 

Ляшко сказав, коли інфіковані 

коронавірусом найнебезпечніші в 

епідемічному відношенні 

Люди, які мають перші симптоми 

коронавірусу, є найбільш небезпечними в 

епідемічному відношенні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000592-v-ukraini-observaciu-kontroluvatimut-ne-lise-cerez-smartfon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000592-v-ukraini-observaciu-kontroluvatimut-ne-lise-cerez-smartfon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000374-aki-dokumenti-moze-vimagati-policia-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000374-aki-dokumenti-moze-vimagati-policia-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000735-zelenskij-bilsist-hvorih-na-koronavirus-v-ukraini-ludi-do-60-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000735-zelenskij-bilsist-hvorih-na-koronavirus-v-ukraini-ludi-do-60-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913538-lasko-skazav-koli-infikovani-koronavirusom-najnebezpecnisi-v-epidemicnomu-vidnosenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913538-lasko-skazav-koli-infikovani-koronavirusom-najnebezpecnisi-v-epidemicnomu-vidnosenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913538-lasko-skazav-koli-infikovani-koronavirusom-najnebezpecnisi-v-epidemicnomu-vidnosenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913538-lasko-skazav-koli-infikovani-koronavirusom-najnebezpecnisi-v-epidemicnomu-vidnosenni.html


 

В Україні за потреби робитимуть 30 тисяч 

тестів на коронавірус на тиждень — Ляшко 

В Україні за потреби збільшать кількість 

тестувань на коронавірус на тиждень. 

 

МОЗ вивчає феномен Миколаївської 

області, де немає коронавірусу — Ляшко 

Міністерство охорони здоров' я (МОЗ) 

перевірить Миколаївщину, де не зареєстровано 

жодного випадку захворювання на COVID-19.

 

«Український» протокол лікування COVID-

19 – «екстракт» світового досвіду 

АНАЛІТИКА 

вісно, шлях до пошуку кращого лікування цієї 

напасті Україна та світ проходять навпомацки , 

але іншого способу ми поки не маємо

 

УКРАЇНА 

 

Президент вніс зміни до складу РНБО 

(УКАЗ) 

Президент Володимир Зеленський ввів до 

складу Ради нацбезпеки та оборони міністра 

фінансів Сергія Марченка та затвердив у її 

складі головнокомандувача ЗСУ Руслана 

Хомчака.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913559-v-ukraini-za-potrebi-robitimut-30-tisac-testiv-na-koronavirus-na-tizden-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913559-v-ukraini-za-potrebi-robitimut-30-tisac-testiv-na-koronavirus-na-tizden-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3000179-moz-vivcae-fenomen-mikolaivskoi-oblasti-de-nemae-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3000179-moz-vivcae-fenomen-mikolaivskoi-oblasti-de-nemae-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913480-ukrainskij-protokol-likuvanna-covid19-ekstrakt-svitovogo-dosvidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913480-ukrainskij-protokol-likuvanna-covid19-ekstrakt-svitovogo-dosvidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913480-ukrainskij-protokol-likuvanna-covid19-ekstrakt-svitovogo-dosvidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2913480-ukrainskij-protokol-likuvanna-covid19-ekstrakt-svitovogo-dosvidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000661-prezident-vnis-zmini-do-skladu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000661-prezident-vnis-zmini-do-skladu-rnbo.html


 

Венедіктова заявляє, що із Портновим має 

протилежну думку у багатьох речах 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

заявляє, що розмовляла із заступником глави 

Адміністрації президента часів Віктора 

Януковича Андрієм Портновим, однак в 

багатьох речах "стоїть з ним протилежно". 

 

 

Баканов розсекретив декларації 

керівництва СБУ 

Служба безпеки скасувала акт про 

засекречення декларацій свого керівництва.

 

Офіс Пристайка координуватиме надання 

гуманітарної допомоги Україні 

В Офісі віцепрем'єр-міністра з європейської та 

євроатлантичної інтеграції України 

працюватиме єдиний механізм координації 

надання Україні міжнародної допомоги у 

протидії поширенню коронавірусу.

 

 

ЦВК зареєструвала Світличну народним 

депутатом 

Центральна виборча комісія зареєструвала 

народного депутата України Юлію Світличну, 

яка перемогла на виборах 15 березня 2020 року 

по одномандатному виборчому округу №179. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000297-venediktova-zaavlae-so-iz-portnovim-mae-protileznu-dumku-u-bagatoh-recah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000297-venediktova-zaavlae-so-iz-portnovim-mae-protileznu-dumku-u-bagatoh-recah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000678-bakanov-rozsekretiv-deklaracii-kerivnictva-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000678-bakanov-rozsekretiv-deklaracii-kerivnictva-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000094-ofis-pristajka-koordinuvatime-nadanna-gumanitarnoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000094-ofis-pristajka-koordinuvatime-nadanna-gumanitarnoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000793-cvk-zareestruvala-svitlicnu-narodnim-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000793-cvk-zareestruvala-svitlicnu-narodnim-deputatom.html


 

Окупанти на Донбасі скинули з дрона заряд 

та пошкодили машину знімальної групи – 

штаб ООС 

Російські окупаційні війська обстріляли 

захисників Красногорівки та скинули з 

безпілотного літального апарату заряд ВОГ-17, 

внаслідок чого був пошкоджений автомобіль 

знімальної групи одного з телеканалів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Міжнародні резерви України у березні 

"схудли" на 7,8% 

Міжнародні резерви України за березень 2020 

року зменшилися на 7,8% і станом на 1 квітня 

становили 24,9 млрд дол. США (в еквіваленті).

  

 

"Гарантований покупець" недоотримав від 

Укренерго майже 6 мільярді 

ДП "Гарантований покупець" оцінює борг 

ПрАТ "НЕК "Укренерго" станом на 6 квітня у 

5,7 млрд гривень.

  

 

Кожен п’ятий малий бізнес може закритися 

через карантин 

Кожен п'ятий малий бізнес на фоні 

сповільнення бізнес-активності, що 

спричинена наслідками пандемії коронавірусу, 

може закритися.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3000610-okupanti-na-donbasi-skinuli-z-drona-zarad-ta-poskodili-masinu-znimalnoi-grupi-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3000610-okupanti-na-donbasi-skinuli-z-drona-zarad-ta-poskodili-masinu-znimalnoi-grupi-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3000610-okupanti-na-donbasi-skinuli-z-drona-zarad-ta-poskodili-masinu-znimalnoi-grupi-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3000610-okupanti-na-donbasi-skinuli-z-drona-zarad-ta-poskodili-masinu-znimalnoi-grupi-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000640-miznarodni-rezervi-ukraini-u-berezni-shudli-na-78.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000640-miznarodni-rezervi-ukraini-u-berezni-shudli-na-78.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000729-garantovanij-pokupec-nedootrimav-vid-ukrenergo-majze-6-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000729-garantovanij-pokupec-nedootrimav-vid-ukrenergo-majze-6-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000451-kozen-patij-malij-biznes-moze-zakritisa-cerez-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000451-kozen-patij-malij-biznes-moze-zakritisa-cerez-karantin.html


 

Після відкриття ринку землі для юросіб 

вона дорожчатиме на 10-15% щороку - 

експерт 

Після відкриття із 2024 року можливості для 

юридичних осіб купувати землю 

сільськогосподарського призначення вона 

дорожчатиме на 10-15% у рік. 

 

Україна скорочує експорт пшениці 

Україна скорочує темпи експорту пшениці: 

середньодобове її відвантаження на експорт у 

квітні зменшилось у три рази в порівнянні з 

березнем. 

 

Поляков пояснив, навіщо вніс 6 тисяч 

«банківських» поправок 

Позафракційний народний депутат Антон 

Поляков, який вніс понад 6 тисяч поправок до 

«банківського» законопроєкту, заявляє, що 

його зауваження до документа спрямовані на 

захист банківської системи від можливого 

свавілля топ-чиновників.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти засудили кримчанина Кашука до 

майже 4 років колонії 

В окупованому Криму так званий Вірменський 

міський суд засудив до трьох років і 8 місяців 

позбавлення волі кримчанина Дениса Кашука, 

звинуваченого у «зберіганні вибухівки».

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000704-pisla-vidkritta-rinku-zemli-dla-urosib-vona-dorozcatime-na-1015-soroku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000704-pisla-vidkritta-rinku-zemli-dla-urosib-vona-dorozcatime-na-1015-soroku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000704-pisla-vidkritta-rinku-zemli-dla-urosib-vona-dorozcatime-na-1015-soroku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000704-pisla-vidkritta-rinku-zemli-dla-urosib-vona-dorozcatime-na-1015-soroku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000295-ukraina-skorocue-eksport-psenici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000295-ukraina-skorocue-eksport-psenici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000414-polakov-poasniv-naviso-vnis-6-tisac-bankivskih-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3000414-polakov-poasniv-naviso-vnis-6-tisac-bankivskih-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3000219-okupanti-zasudili-krimcanina-kasuka-do-majze-4-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3000219-okupanti-zasudili-krimcanina-kasuka-do-majze-4-rokiv-kolonii.html


 

Боротьба з коронавірусом: Денісова 

знайшла порушення у Лук'янівському СІЗО 

У Лук'янівському СІЗО не виконують план 

протиепідемічних заходів для запобігання 

поширенню коронавірусу.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Голова РДА на Херсонщині прийшов на 

засідання без маски — поліція склала 

протокол 

На Херсонщині протокол за порушення 

карантинних вимог отримав голова 

Бериславської РДА.

 

 

СБУ не дала "наварити" 70 мільйонів на 

реконструкції столичного готелю  

СБУ в межах протидії корупції у сфері 

використання державного майна попередила 

завдання державі збитків в особливо великих 

розмірах під час оборудки з нерухомістю 

столичного публічного товариства.

 

 

Підозра Стерненку буде в будь-якому разі - 

Венедіктова 

Підозра одеському активісту Сергію 

Стерненку, який у 2018 році смертельно 

поранив свого нападника, буде оголошена. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3000663-borotba-z-koronavirusom-denisova-znajsla-porusenna-u-lukanivskomu-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3000663-borotba-z-koronavirusom-denisova-znajsla-porusenna-u-lukanivskomu-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3000418-golova-rda-na-hersonsini-prijsov-na-zasidanna-bez-maski-policia-sklala-protokol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3000418-golova-rda-na-hersonsini-prijsov-na-zasidanna-bez-maski-policia-sklala-protokol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3000418-golova-rda-na-hersonsini-prijsov-na-zasidanna-bez-maski-policia-sklala-protokol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3000418-golova-rda-na-hersonsini-prijsov-na-zasidanna-bez-maski-policia-sklala-protokol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3000336-sbu-ne-dala-navariti-70-miljoniv-na-rekonstrukcii-stolicnogo-gotelu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3000336-sbu-ne-dala-navariti-70-miljoniv-na-rekonstrukcii-stolicnogo-gotelu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000203-pidozra-sternenku-bude-v-budakomu-razi-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000203-pidozra-sternenku-bude-v-budakomu-razi-venediktova.html


 

Суд зупинив рішення Нацкомісії щодо 

позбавлення Інтертелекому 4G-ліцензії 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

зупинив рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації щодо позбавлення 

ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" 4G-

ліцензії.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Закарпатські заробітчани на карантині: 

сусіди – кращі контролери  АНАЛІТИКА 

Як регіону вдається втримати ситуацію при 

масовому поверненні громадян

 

“Карантинна” підтримка ФОПів: 

ефективна чи “як мертвому припарка” 

АНАЛІТИКА 

Експерти й представники малого бізнесу 

вважають запропоновані кроки 

“напівполегшенням”. Бо, якщо карантин 

затягнеться, вони не допоможуть

 

Наскільки тривалим трендом є зміцнення 

гривні? АНАЛІТИКА 

Зростання гривні наразі забезпечують аграрії і 

громадяни, які перестали «гребти» валюту. 

Впевненіше вона зможе почуватись, якщо 

надійдуть гроші МВФ

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000403-sud-zupiniv-risenna-nackomisii-sodo-pozbavlenna-intertelekomu-4glicenzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000403-sud-zupiniv-risenna-nackomisii-sodo-pozbavlenna-intertelekomu-4glicenzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2913425-zakarpatski-zarobitcani-na-karantini-susidi-krasi-kontroleri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2913425-zakarpatski-zarobitcani-na-karantini-susidi-krasi-kontroleri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000269-karantinna-pidtrimka-fopiv-efektivna-ci-ak-mertvomu-priparka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000269-karantinna-pidtrimka-fopiv-efektivna-ci-ak-mertvomu-priparka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000269-karantinna-pidtrimka-fopiv-efektivna-ci-ak-mertvomu-priparka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000269-karantinna-pidtrimka-fopiv-efektivna-ci-ak-mertvomu-priparka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000674-grivna-roste-zdolavsi-paniku-ale-z-antikolomojskij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3000674-grivna-roste-zdolavsi-paniku-ale-z-antikolomojskij-zakon.html


 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Пенсіонери можуть оплатити “комуналку” 

через листоношу 

Люди старше 60 років мають залишатися 

вдома на період карантину, оскільки є в групі 

підвищеного ризику, відтак і потребують 

самоізоляції у визначеному ними місці.

 

 

Google проведе перший онлайн-марафон 

місцевих експертів з України 

Компанія Google у суботу, 11 квітня, проведе 

перший онлайн-марафон місцевих експертів з 

України, на якому організують майстер-класи 

для підтримання сфери діджитал-туризму. 

 

Новий корпус "Охматдиту" відкриють 1 

червня — Зеленський 

У новому корпусі "Охматдиту" завершені 

основні будівельні роботи, відкриття 

заплановане на 1 червня.

 

 

МКІП та агентство LOOMA запускають 

інформкампанію «Мистецтво карантину» 

Міністерство культури та інформаційної 

політики разом з креативним агентством 

LOOMA запустять інформаційну кампанію, що 

за допомогою творів мистецтва розкаже, як 

дотримуватись правил карантину.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000656-pensioneri-mozut-oplatiti-komunalku-cerez-listonosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000656-pensioneri-mozut-oplatiti-komunalku-cerez-listonosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3000693-google-provede-persij-onlajnmarafon-miscevih-ekspertiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3000693-google-provede-persij-onlajnmarafon-miscevih-ekspertiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000066-novij-korpus-ohmatditu-vidkriut-1-cervna-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000066-novij-korpus-ohmatditu-vidkriut-1-cervna-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000359-mkip-ta-agentstvo-looma-zapuskaut-informkampaniu-mistectvo-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000359-mkip-ta-agentstvo-looma-zapuskaut-informkampaniu-mistectvo-karantinu.html


 

 

Метро на Виноградар будують і на 

карантині  

У Києві під час карантину продовжується 

будівництво Подільсько-Воскресенського 

мосту та метро на Виноградар.

 

 

Національний художній музей запускає 

онлайн-майстерню sketch-карантин 

Національний художній музей України 

відкриває цього тижня безкоштовні майстер-

класи онлайн для дітей і дорослих. 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3000334-klicko-kaze-so-metro-na-vinogradar-buduut-i-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3000334-klicko-kaze-so-metro-na-vinogradar-buduut-i-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3000447-nacionalnij-hudoznij-muzej-zapuskae-onlajnmajsternu-sketchkarantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3000447-nacionalnij-hudoznij-muzej-zapuskae-onlajnmajsternu-sketchkarantin.html

