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ТОП 

 

У Кличка підтвердили, що список із 

адресами "хворих" киян - фейк 

У Київській міській державній адміністрації 

підтвердили, що інформація про адреси 

будинків у Києві, де нібито виявлені хворі на 

коронавірус, не відповідає дійсності.

 

 

Глава УГКЦ закликає вірян не приходити 

до церкви на Великдень ВІДЕО 

Глава Української греко-католицької церкви 

Святослав Шевчук у спеціальному зверненні 

дав детальні поради щодо поведінки на 

Страсний тиждень та Великдень. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3002443-u-klicka-pidtverdili-so-spisok-iz-adresami-hvorih-kian-fejk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3002443-u-klicka-pidtverdili-so-spisok-iz-adresami-hvorih-kian-fejk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002382-glava-ugkc-zaklikae-viran-ne-prihoditi-do-cerkvi-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002382-glava-ugkc-zaklikae-viran-ne-prihoditi-do-cerkvi-na-velikden.html


 

Чим українська криза відрізнятиметься від 

кризи у світі  (АНАЛІТИКА) 

Малий бізнес вже позбувся прибутків і частини 

працівників, під загрозою робота бізнесу 

великого і доля держбюджету. Гостро потрібні 

стратегії. Нехай вони й будуть 

короткотермінові

 

Карантин уповільнює поширення COVID-

19, а пік припаде на 14 квітня - МОЗ 

Карантин уповільнює поширення COVID-19, а 

пік захворюваності прогнозують на 14 квітня. 

 

ДБР провело ще три слідчі експерименти у 

справах Майдану 

Слідчі ДБР з прокурорами Офісу генерального 

прокурора провели три слідчі експерименти в 

центрі Києва в рамках розслідування справ 

Майдану.

 

 

На Донбасі загинув український військовий 

Російські окупаційні війська обстріляли 

позиції Об'єднаних сил на Луганщині. Один 

український військовий отримав поранення не 

сумісне з життям.

 

Бізнес доставки росте – набирає людей і дбає 

про безпеку  (АНАЛІТИКА) 

Кількість онлайн-замовлень, у порівнянні з 

докарантинним періодом, збільшилася – на 25-

40%, а подекуди й на 75%, штат кур’єрів зріс 

на 20%   

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001627-cim-ukrainska-kriza-vidriznatimetsa-vid-krizi-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001627-cim-ukrainska-kriza-vidriznatimetsa-vid-krizi-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002457-karantin-upovilnue-posirenna-covid19-a-pik-pripade-na-14-kvitna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002457-karantin-upovilnue-posirenna-covid19-a-pik-pripade-na-14-kvitna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002329-dbr-provelo-se-tri-slidci-eksperimenti-u-spravah-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002329-dbr-provelo-se-tri-slidci-eksperimenti-u-spravah-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3002304-na-donbasi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3002304-na-donbasi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002493-biznes-dostavki-roste-nabirae-ludej-i-dbae-pro-bezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002493-biznes-dostavki-roste-nabirae-ludej-i-dbae-pro-bezpeku.html


 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна готова до поглиблення співпраці у 

рамках "Східного партнерства" – Кулеба 

ЗАЯВА 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба привітав заяву міністрів закордонних 

справ «Вишеградської групи» щодо 

майбутнього ініціативи ЄС «Східне 

партнерство» і заявив про готовність 

України…

 

Поїздку Зеленського до Оману повністю 

оплатила його дружина – Банкова 

ДОКУМЕНТ 

Керівник Офісу Президента України Андрій 

Єрмак у відповіді на депутатський запит члена 

фракції "Європейська солідарність" Олексія 

Гончаренка повідомив, що неофіційну поїздку 

до Оману взимку 2020 року оплатила дружина 

глави держави Володимира Зеленського.

 

Міжнародні військові навчання в Україні 

перенесли через COVID-19 

У зв’язку з поширенням COVID-19 проведення 

багатонаціональних навчань за участю 

підрозділів ЗСУ на території України та за її 

межами перенесено.

 

Російські нафтові танкери забруднили 

Чорне та Азовське моря 

Біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, 

через перевантаження танкерами, які належать 

РФ, нафтопродуктів та інших паливо-

мастильних вантажів, допущено забруднення 

акваторії Чорного й Азовського морів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002449-ukraina-gotova-do-pogliblenna-spivpraci-u-ramkah-shidnogo-partnerstva-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002449-ukraina-gotova-do-pogliblenna-spivpraci-u-ramkah-shidnogo-partnerstva-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002449-ukraina-gotova-do-pogliblenna-spivpraci-u-ramkah-shidnogo-partnerstva-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002449-ukraina-gotova-do-pogliblenna-spivpraci-u-ramkah-shidnogo-partnerstva-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002327-poizdku-zelenskogo-do-omanu-povnistu-oplatila-jogo-druzina-bankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002327-poizdku-zelenskogo-do-omanu-povnistu-oplatila-jogo-druzina-bankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002327-poizdku-zelenskogo-do-omanu-povnistu-oplatila-jogo-druzina-bankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002327-poizdku-zelenskogo-do-omanu-povnistu-oplatila-jogo-druzina-bankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3002099-miznarodni-vijskovi-navcanna-v-ukraini-perenesli-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3002099-miznarodni-vijskovi-navcanna-v-ukraini-perenesli-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3002306-rosijski-naftovi-tankeri-zabrudnili-corne-ta-azovske-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3002306-rosijski-naftovi-tankeri-zabrudnili-corne-ta-azovske-mora.html


 

Лише за одну годину на окупований Донбас 

заїхали 14 вантажівок із Росії - ОБСЄ 

Спостерігачі ОБСЄ протягом лише 1 години 

спостереження в пункті пропуску на кордоні 

біля Успенки на окупованій Донеччині 

зафіксували, як в Україну в’їхали 14 

тентованих вантажівок з Росії.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Подивитися, як забезпечені лікарні 

засобами боротьби з COVID-19 можна 

онлайн КАРТА 

Сервіс аналізу підприємств YouControl 

розробив інтерактивну мапу забезпеченості 

лікарень ліками та засобами захисту для 

боротьби з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19).

 

Кличко пояснив, чому дані Києва про 

кількість хворих відрізняються від даних 

МОЗ 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дані 

щодо кількості хворих на коронавірус у міської 

влади та Міністерства охорони здоров'я 

відрізняються через різний алгоритм 

підрахунку та подачі інформації.

 

 

Найменш уразлива до коронавірусу перша 

група крові – вчений 

Найбільш стійкі до захворювання на COVID-

19 люди з першою групою крові та позитивним 

резус-фактором (O+).

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3001815-obse-lise-za-godinu-zafiksuvala-na-punkti-propusku-uspenka-14-vantazivok-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3001815-obse-lise-za-godinu-zafiksuvala-na-punkti-propusku-uspenka-14-vantazivok-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002513-podivitisa-ak-zabezpeceni-likarni-zasobami-borotbi-z-covid19-mozna-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002513-podivitisa-ak-zabezpeceni-likarni-zasobami-borotbi-z-covid19-mozna-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002513-podivitisa-ak-zabezpeceni-likarni-zasobami-borotbi-z-covid19-mozna-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002513-podivitisa-ak-zabezpeceni-likarni-zasobami-borotbi-z-covid19-mozna-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3002094-klicko-poasniv-comu-dani-kieva-pro-kilkist-hvorih-vidriznautsa-vid-danih-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3002094-klicko-poasniv-comu-dani-kieva-pro-kilkist-hvorih-vidriznautsa-vid-danih-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3002094-klicko-poasniv-comu-dani-kieva-pro-kilkist-hvorih-vidriznautsa-vid-danih-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3002094-klicko-poasniv-comu-dani-kieva-pro-kilkist-hvorih-vidriznautsa-vid-danih-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002280-najmens-urazliva-do-koronavirusu-persa-grupa-krovi-vcenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002280-najmens-urazliva-do-koronavirusu-persa-grupa-krovi-vcenij.html


 

В Україні створили мапу самоізоляції – де 

найбільше порушень 

У Міністерстві цифрової трансформації 

України створили мапу, яка демонструє 

недотримання правил самоізоляції людьми, які 

повернулися із-за кордону, з країн де вирує 

коронавірус.

 

УКРАЇНА 

 

Боротьба з COVID-19: комітет ВР пропонує 

розширити повноваження Кабміну та 

місцевої влади 

Комітет з питань здоров'я нації, меддопомоги 

та медстрахування підготував зміни до закону 

"Про захист населення від інфекційних 

хвороб", якими планує розширити 

повноваження Кабміну… 

 

Більшість жителів Донбасу не підтримують 

вибори на умовах бойовиків та повну 

амністію (ОПИТУВАННЯ) 

Більшість громадян на підконтрольній 

українській владі території Донбасу вважають 

неприйнятними такі компроміси заради миру, 

як вибори на умовах бойовиків, повна амністія 

та формування правоохоронних органів… 

 

Рада узгодила основні статті оновленого 

держбюджету – Шмигаль 

Верховна Рада узгодила основні статті 

оновленого lержбюджету, і відповідні зміни 

нардепи можуть підтримати вже наступного 

тижня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002056-v-ukraini-stvorili-mapu-samoizolacii-de-najbilse-porusen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002056-v-ukraini-stvorili-mapu-samoizolacii-de-najbilse-porusen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002247-borotba-z-covid19-komitet-vr-proponue-rozsiriti-povnovazenna-kabminu-ta-miscevoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002247-borotba-z-covid19-komitet-vr-proponue-rozsiriti-povnovazenna-kabminu-ta-miscevoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002247-borotba-z-covid19-komitet-vr-proponue-rozsiriti-povnovazenna-kabminu-ta-miscevoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002247-borotba-z-covid19-komitet-vr-proponue-rozsiriti-povnovazenna-kabminu-ta-miscevoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3002391-bilsist-ziteliv-donbasu-ne-pidtrimuut-vibori-na-umovah-bojovikiv-ta-povnu-amnistiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3002391-bilsist-ziteliv-donbasu-ne-pidtrimuut-vibori-na-umovah-bojovikiv-ta-povnu-amnistiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3002391-bilsist-ziteliv-donbasu-ne-pidtrimuut-vibori-na-umovah-bojovikiv-ta-povnu-amnistiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3002391-bilsist-ziteliv-donbasu-ne-pidtrimuut-vibori-na-umovah-bojovikiv-ta-povnu-amnistiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002127-rada-uzgodila-osnovni-statti-onovlenogo-derzbudzetu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002127-rada-uzgodila-osnovni-statti-onovlenogo-derzbudzetu-smigal.html


 

Зарплати, пенсії, медицина: як живеться на 

Донбасі ОПИТУВАННЯ 

Близько половини жителів підконтрольних 

уряду України районів Донецької і Луганської 

областей оцінюють власну життєву ситуацію 

як благополучну.

 

Кабмін опублікував постанову про зміни до 

карантинних обмежень 

Уряд опублікував постанову про внесення змін 

до постанови Кабінету міністрів від 11 березня 

№ 211 "Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2".

ЕКОНОМІКА 

 

В Україні порахували інфляцію за березень - 

що подорожчало 

У березні 2020 року споживчі ціни в Україні 

зросли на 0,8% порівняно з попереднім 

місяцем. 

 

Зеленському представили перші програми 

допомоги малому бізнесу 

Уряд та Національний банк відреагували на 

ініціативу Президента України та напрацювали 

перші дві програми швидкої кредитної 

підтримки малого бізнесу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3002115-zarplati-pensii-medicina-ak-zivetsa-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3002115-zarplati-pensii-medicina-ak-zivetsa-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002166-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-zmini-do-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002166-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-zmini-do-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002503-v-ukraini-porahuvali-inflaciu-za-berezen-so-podorozcalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002503-v-ukraini-porahuvali-inflaciu-za-berezen-so-podorozcalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002394-zelenskomu-predstavili-persi-programi-dopomogi-malomu-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002394-zelenskomu-predstavili-persi-programi-dopomogi-malomu-biznesu.html


 

ВВП України цьогоріч може зменшитися на 

3,5% - Світовий банк 

Економіка України за підсумками 2020 року 

може зменшитися на 3,5% через негативний 

вплив пандемії COVID-19.

 

 

Карантин залишив без роботи 40 тисяч 

українців 

За час карантину у Державній службі 

зайнятості зареєструвалися понад 40 тис. нових 

безробітних.

 

 

Накопичення та збереження енергії: МХП 

починає інноваційний проєкт Energy Storage 

Агроіндустріальний холдинг «Миронівський 

хлібопродукт» розпочинає реалізацію 

концептуального проєкту будівництва Energy 

Storage - акумуляторної системи накопичення 

електричної енергії. 

 

У Пристайка сказали, куди піде €190 

мільйонів допомоги від Євросоюзу 

Виділені ЄС 190 млн євро на протидію 

коронавірусу будуть спрямовані на зміцнення 

системи охорони здоров’я та соціально-

економічний сектор.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002287-vvp-ukraini-cogoric-moze-zmensitsa-na-35-svitovij-bank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002287-vvp-ukraini-cogoric-moze-zmensitsa-na-35-svitovij-bank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002181-karantin-zalisiv-bez-roboti-40-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002181-karantin-zalisiv-bez-roboti-40-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002198-nakopicenna-ta-zberezenna-energii-mhp-pocinae-innovacijnij-proekt-energy-storage.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002198-nakopicenna-ta-zberezenna-energii-mhp-pocinae-innovacijnij-proekt-energy-storage.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002174-u-pristajka-skazali-kudi-pide-190-miljoniv-dopomogi-vid-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002174-u-pristajka-skazali-kudi-pide-190-miljoniv-dopomogi-vid-evrosouzu.html


 

Уряд оприлюднив постанову про мито на 

російське вугілля 

Уряд оприлюднив постанову, відповідно до 

якої російське вугілля, окрім антрациту та 

вугілля для металургійної промисловості, 

обкладається митом 65% із 15 квітня.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Деякі з українських політв'язнів 

перебувають у критичному стані - Денісова 

Стан здоров'я українців, яких незаконно 

утримують у місцях несвободи на території РФ 

та тимчасово окупованого Криму, суттєво 

погіршився.

 

Обмін полоненими і не тільки: у ТКГ 

розповіли про результати “карантинної” 

зустрічі 

Під час чергових зустрічей Тристоронньої 

контактної групи в формі відеоконференцій 6-8 

квітня сторони досягли принципової 

домовленості про наступний етап обміну 

утримуваними особами найближчим часом.

 

У Росії перенесли суд у справі українця 

Приходька через карантин 

У четвер російський суд в Ростові-на-Дону 

переніс заплановане на 9 квітня засідання щодо 

українця Олега Приходька.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Нацгвардійцям хочуть надати право 

перевіряти речі громадян 

ЗАКОНОПРОЄКТ 

Комітет Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності рекомендує 

парламенту ухвалити за основу законопроєкт 

№3105 "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо…  

 

Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ 

відкрити справу проти ексміністра Омеляна 

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ 

зареєструвати кримінальне провадження щодо 

колишнього міністра інфраструктури 

Володимира Омеляна за доведення до 

банкрутства Бердянського порту. 

 

Суд пом'якшив Гримчаку домашній арешт 

Вищий антикорупційний суд змінив 

колишньому заступнику міністра з питань 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку 

запобіжний захід з цілодобового домашнього 

арешту на нічний арешт. 

 

Після карантину на “Прямий” прийдуть з 

позачерговою перевіркою 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення за результатами моніторингу 

ефірів телеканалу "Прямий" і радіостанції 

"Радіо Слобожанщини" призначила цим 

мовникам позапланові перевірки.
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ВАКС відклав на два місяці слухання 

справи Труханова 

Колегія Вищого антикорупційного суду під 

головуванням Віктора Ногачевського відклала 

до 5 червня розгляд справи про надання 

Одеським міським головою Геннадієм 

Трухановим недостовірних відомостей НАЗК. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Під реалізацію програми “Велике 

будівництво” вдасться створити 150 тисяч 

нових робочих місць - Владислав Криклій, 

міністр інфраструктури України (Інтерв'ю) 

Ані перші удари світової економічної кризи, 

ані коронавірус, ані пов’язані з ним карантинні 

обмеження (попри додаткові заходи для 

захисту працівників), не позначилися на 

темпах робіт у рамках програми “Велике 

будівництво”.

 

 

Сподіватися в епідемію тільки на чудо, не 

дбаючи про себе – це ніби докоряти Господу 

- Мирослав Маринович, член-засновник 

Української Гельсінської групи, проректор 

УКУ (Інтерв'ю) 

У часи неспокою та тривоги суспільство 

уважно слухає різні голоси. І тих, хто сіє 

паніку та обіцяє апокаліпсис, і тих, хто бачить 

межу страждань та підбадьорює.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Діоксид сірки та фенол: пожежі 

забруднюють повітря у Києві 

Через пожежі у Києві та Київській області 

погіршується якість повітря у столиці.

 

Борошно, гречка, картопля: супермаркети 

Києва зняли націнки на продукти першої 

необхідності 

Супермаркети Києва почали знижувати 

націнку на товари першої необхідності 

відповідно до рекомендацій 

Антимонопольного комітету (АМКУ). 

 

Залишайся вдома: українцям пояснили, як 

сплачувати комуналку онлайн 

Міністерство цифрової трансформації України 

презентувало новий освітній серіал «Оплата 

комуналки онлайн. Залишайся вдома» для 

платформи "ДІЯ. Цифрова освіта". 

 

“Психологи онлайн” допомогли за день 

більш як 10 тисячам киян 

Тільки за перший день роботи віртуальної 

платформи емоційної підтримки киян, яку 

запустив Моніторинговий центр з протидії 

коронавірусу, її послугами скористалися 

більше 10 тисяч жителів столиці. 
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Українська громада й дипломати у 

Страсбурзі запрошують на майстер-клас із 

писанкарства онлайн 

Українська діаспора у Страсбурзі та Постійне 

представництво України при Раді Європи 

запрошують усіх охочих приєднатися 9 квітня 

до майстер-класу з писанкарства, який 

відбудеться онлайн.

 

 

Де можна знайти безкоштовні книги 

українською. Інфографіка 

Під час карантину бібліотеки не працюють у 

звичному режимі,  відтак Укрінформ 

підготував перелік сервісів, де можна 

безкоштовно читати книги українською 

мовою.

 

 

На Буковині через карантин доведеться 

знищити три мільйони тюльпанів 

Власник тюльпанового поля у селі Реваківці 

Чернівецької області через карантин змушений 

буде зірвати і викинути близько трьох 

мільйонів квітів.

 

На Київщині планують посилити карантин 

на вихідні 

У суботу та неділю у Київській області, 

швидше за все, буде запроваджено режим 

максимального обмеження пересування. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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