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ТОП 

 

Світовий банк надасть Україні $135 

мільйонів на медицину та протидію 

коронавірусу 

Світовий банк надасть Україні $135 млн на 

модернізацію сектору охорони здоров’я та 

протидію епідемії коронавірусу COVID-19.

 

 

Рада ухвалила зміни до бюджету 

Верховна Рада ухвалила зміни до 

держбюджету-2020 за основу і в цілому.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004851-svitovij-bank-nadast-ukraini-135-miljoniv-na-medicinu-ta-protidiu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004851-svitovij-bank-nadast-ukraini-135-miljoniv-na-medicinu-ta-protidiu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004851-svitovij-bank-nadast-ukraini-135-miljoniv-na-medicinu-ta-protidiu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004851-svitovij-bank-nadast-ukraini-135-miljoniv-na-medicinu-ta-protidiu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004581-rada-uhvalila-zmini-do-budzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004581-rada-uhvalila-zmini-do-budzetu.html


 

Києво-Печерська Лавра закривається на 

карантин 

Києво-Печерська Лавра закривається на 

карантин.

 

 

Зеленський: Великдень у новому форматі – 

це справжній прояв любові до ближнього 

Церкви в Україні готуються до Великодніх 

богослужінь онлайн, а українці вже замовили 

понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками. 

 

 

Звільнення "всіх на всіх" відбудеться уже 

цього тижня — Денісова 

Новий етап звільнення утримуваних осіб за 

принципом "всіх на всіх" відбудеться уже 

цього тижня, і всі, хто повернуться, пройдуть 

обов'язкову двотижневу обсервацію.

 

Як не заразитися вірусом через продукти 

ІНФОГРАФІКА 

Вірус може зберігається на упаковці (папір, 

картон, пластик) від 24 до 72 годин

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3004397-kievopecerska-lavra-zakrivaetsa-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3004397-kievopecerska-lavra-zakrivaetsa-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004501-zelenskij-velikden-u-novomu-formati-ce-spravznij-proav-lubovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004501-zelenskij-velikden-u-novomu-formati-ce-spravznij-proav-lubovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004479-zvilnenna-vsih-na-vsih-vidbudetsa-uze-cogo-tizna-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004479-zvilnenna-vsih-na-vsih-vidbudetsa-uze-cogo-tizna-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004751-ak-ne-zarazitisa-virusom-cerez-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004751-ak-ne-zarazitisa-virusom-cerez-produkti.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

США продовжують безпекову підтримку 

України попри коронавірус – посольство 

Сполучені Штати Америки продовжують 

надавати Україні допомогу в оборонній сфері 

навіть під час пандемії коронавірусу.

 

 

Пакет допомоги ЄС для України передбачає 

€4 мільйони на громадські ініціативи проти 

COVID-19 

Пакет допомоги Європейського Союзу для 

України передбачає 4 млн євро на підтримку 

громадських ініціатив, спрямованих на 

протидію поширенню коронавірусу.

 

 

Росія вдалася до фарсу із звинуваченнями, 

щоб тримати Джемілєва подалі від Криму - 

США 

Кримінальні звинувачення Росії проти 

народного депутата кримськотатарського 

лідера Мустафи Джемілєва є черговим фарсом, 

щоб тримати його за межами окупованого 

Криму.

 

 

Зеленський призначив посла в Албанії 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Володимира Шкурова послом України в 

Республіці Албанія.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004480-ssa-prodovzuut-bezpekovu-pidtrimku-ukraini-popri-koronavirus-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004480-ssa-prodovzuut-bezpekovu-pidtrimku-ukraini-popri-koronavirus-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004332-paket-dopomogi-es-dla-ukraini-peredbacae-4-miljoni-na-gromadski-iniciativi-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004332-paket-dopomogi-es-dla-ukraini-peredbacae-4-miljoni-na-gromadski-iniciativi-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004332-paket-dopomogi-es-dla-ukraini-peredbacae-4-miljoni-na-gromadski-iniciativi-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004332-paket-dopomogi-es-dla-ukraini-peredbacae-4-miljoni-na-gromadski-iniciativi-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3004782-rosia-vdalasa-do-farsu-iz-zvinuvacennami-sob-trimati-dzemileva-podali-vid-krimu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3004782-rosia-vdalasa-do-farsu-iz-zvinuvacennami-sob-trimati-dzemileva-podali-vid-krimu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3004782-rosia-vdalasa-do-farsu-iz-zvinuvacennami-sob-trimati-dzemileva-podali-vid-krimu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3004782-rosia-vdalasa-do-farsu-iz-zvinuvacennami-sob-trimati-dzemileva-podali-vid-krimu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004733-zelenskij-priznaciv-posla-v-albanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004733-zelenskij-priznaciv-posla-v-albanii.html


 

СКУ через суд оскаржує визнання його в 

Росії «небажаною організацією» 

Світовий конґрес українців (СКУ) оскаржив у 

Московському міському суді рішення 

Тверського районного суду Москви про 

відмову СКУ в розгляді позову на визнання 

його «небажаною організацією» в Росії.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києво-Печерській Лаврі - друга смерть 

від початку спалаху коронавірусу 

У Києво-Печерській лаврі, де зафіксовано 

спалах коронавірусної інфекції, підтвердили 

другий випадок смерті.

 

 

Протидія COVID-19 і економіка: 

оприлюднили Програму дій уряду 

Внесена на розгляд Верховної Ради програма 

діяльності Кабінету міністрів України 

направлена на подолання ризиків для життя і 

здоров’я наших громадян у короткостроковій 

перспективі, а також на відновлення 

економічного зростання - у довгостроковій.

 

 

Широке тестування збільшило б кількість 

хворих в Україні до 20 тисяч - експерт 

За умови проведення повноцінного тестування 

в Україні кількість виявлених випадків 

COVID-19 наближалася б до 20 тисяч.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3004598-sku-cerez-sud-oskarzue-viznanna-jogo-v-rosii-nebazanou-organizacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3004598-sku-cerez-sud-oskarzue-viznanna-jogo-v-rosii-nebazanou-organizacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3004673-u-kievopecerskij-lavri-druga-smert-vid-pocatku-spalahu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3004673-u-kievopecerskij-lavri-druga-smert-vid-pocatku-spalahu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004555-protidia-covid19-i-ekonomika-opriludnili-programu-dij-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004555-protidia-covid19-i-ekonomika-opriludnili-programu-dij-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3004643-siroke-testuvanna-zbilsilo-b-kilkist-hvorih-v-ukraini-do-20-tisac-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3004643-siroke-testuvanna-zbilsilo-b-kilkist-hvorih-v-ukraini-do-20-tisac-ekspert.html


 

Препарат «Плаквеніл» включать до 

програми «Доступні ліки» – Степанов 

На найближчому засіданні Кабінету міністрів у 

середу, 15 квітня, препарат "Плаквеніл", який 

зараз використовують для лікування хворих на 

COVID-19, а загалом для хворих на системний 

червоний вовчак, включать до переліку 

лікарських засобів програми «Доступні ліки».

 

Парламент визначив поняття 

"самоізоляція" та "обсервація" 

Верховна Рада визначила поняття 

"самоізоляція" та "обсервація", а також 

дозволила обробку персональних даних без 

згоди особи з метою протидії поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19.

 

Санітарний катер "Сокаль" ВМС готовий 

приймати хворих із коронавірусом 

Санітарний катер "Сокаль", який дислокується 

в Одесі, підготовлений для ізоляції хворих із 

коронавірусом.

 

 

УКРАЇНА 

 

Спроби Росії скористатися пандемією для 

скасування санкцій ще будуть - Кислиця 

Російська влада хоче скористатися пандемією 

коронавірусу (COVID-19) задля послаблення 

санкцій проти неї, запроваджених Заходом за 

агресію щодо України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004325-preparat-plakvenil-vklucat-do-programi-dostupni-liki-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004325-preparat-plakvenil-vklucat-do-programi-dostupni-liki-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004593-rada-viznacila-ponatta-samoizolacia-ta-observacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004593-rada-viznacila-ponatta-samoizolacia-ta-observacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004685-sanitarnij-kater-sokal-vms-gotovij-prijmati-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004685-sanitarnij-kater-sokal-vms-gotovij-prijmati-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004334-sprobi-rosii-skoristatisa-pandemieu-dla-skasuvanna-sankcij-se-budut-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004334-sprobi-rosii-skoristatisa-pandemieu-dla-skasuvanna-sankcij-se-budut-kislica.html


 

Зеленський змінив голову району на 

Кіровоградщині 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Олександра Мороза з посади Компаніївської 

райдержадміністрації на Кіровоградщині й 

призначив на це місце Віталія Коваленка.

 

 

Карантин не є юридичною перешкодою для 

проведення виборів - голова ЦВК 

Карантин не може бути юридичною підставою 

для скасування чергових місцевих виборів, 

обмеження виборчих прав може бути тільки у 

разі введення воєнного або надзвичайного 

стану.

 

 

Непередбачуваність Росії на тлі наявних 

викликів може зрости в рази - Клімкін 

Пандемія коронавірусу не має відволікати нас 

від російської агресії та розуміння, що 

невизначеність і непередбачуваність російської 

системи може зрости в рази на тлі існуючих 

викликів.

 

 

Реформа 2.0: Таран створив у Міноборони 

новий підрозділ 

Міністр оборони України Андрій Таран 

підписав наказ про заснування в міністерстві 

Директорату оборонної політики для реалізації 

мети оборонної реформи в Україні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004793-zelenskij-zminiv-golovu-rajonu-na-kirovogradsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004793-zelenskij-zminiv-golovu-rajonu-na-kirovogradsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004847-karantin-ne-e-uridicnou-pereskodou-dla-provedenna-viboriv-golova-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004847-karantin-ne-e-uridicnou-pereskodou-dla-provedenna-viboriv-golova-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004401-neperedbacuvanist-rosii-na-tli-naavnih-viklikiv-moze-zrosti-v-razi-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004401-neperedbacuvanist-rosii-na-tli-naavnih-viklikiv-moze-zrosti-v-razi-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004382-reforma-20-taran-stvoriv-u-minoboroni-novij-pidrozdil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004382-reforma-20-taran-stvoriv-u-minoboroni-novij-pidrozdil.html


 

Рада відкрила українцям доступ до 

геокадастрів 

Верховна Рада ухвалила закон «Про 

національну інфраструктуру геопросторових 

даних» (законопроєкт №2370), який 

встановлює безплатний доступ громадян і 

суб'єктів господарювання до відповідної 

інформації.

 

ЕКОНОМІКА 

 

"Земельний" закон направили на підпис 

Зеленському 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення (№ 2178-

10).

 

 

"Слуга народу" перерахує 70 мільйонів 

партійних грошей на боротьбу з 

коронавірусом 

Партія "Слуга народу" перерахує 70 млн грн 

державного фінансування партії на боротьбу з 

коронавірусом.

 

НБУ надав рефінансування трьом банкам 

на 260 мільйонів 

Національний банк 10 квітня 2020 року надав 

трьом банкам 260 млн грн рефінансування під 

10% річних на 28 днів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004596-rada-vidkrila-ukraincam-dostup-do-geokadastriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004596-rada-vidkrila-ukraincam-dostup-do-geokadastriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004913-zemelnij-zakon-napravili-na-pidpis-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004913-zemelnij-zakon-napravili-na-pidpis-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004699-sluga-narodu-pererahue-70-miljoniv-partijnih-grosej-na-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004699-sluga-narodu-pererahue-70-miljoniv-partijnih-grosej-na-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004699-sluga-narodu-pererahue-70-miljoniv-partijnih-grosej-na-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004699-sluga-narodu-pererahue-70-miljoniv-partijnih-grosej-na-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004456-nbu-nadav-refinansuvanna-trom-bankam-na-260-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004456-nbu-nadav-refinansuvanna-trom-bankam-na-260-miljoniv.html


 

Оператор ГТС переводить компресорні 

станції на закритий режим роботи 

ТОВ "Оператор ГТС" (ОГТСУ) переводить 

компресорні станції на закритий режим роботи 

через коронавірус.

 

Фінансування Мінінфраструктури можуть 

зменшити на 1 мільярд 

Законопроєкт про зміни до державного 

бюджету на 2020 рік передбачає зменшення 

фінансування Міністерства інфраструктури 

України в цьому році із 4,954 млрд грн до 

3,983 млрд грн. 

 

Експорт зернових збільшився на 8 

мільйонів тонн 

Україна з початку 2019/2020 маркетингового 

року (МГ; почався 1 липня 2019 року) станом 

на 13 квітня 2020 року експортувала 47,7 млн 

тонн зернових та зернобобових, на 8,01 млн 

тонн більше, ніж на цю дату у попередньому 

сезоні.

 

 

Борги киян за опалення і гарячу воду 

зросли до 2 мільярдів 

У столиці заборгованість жителів за опалення 

та гарячу воду зросла до 2 мільярдів гривень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004589-operator-gts-perevodit-kompresorni-stancii-na-zakritij-rezim-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004589-operator-gts-perevodit-kompresorni-stancii-na-zakritij-rezim-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004464-finansuvanna-mininfrastrukturi-mozut-zmensiti-na-1-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004464-finansuvanna-mininfrastrukturi-mozut-zmensiti-na-1-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004790-eksport-zernovih-zbilsivsa-na-8-miljoniv-tonn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004790-eksport-zernovih-zbilsivsa-na-8-miljoniv-tonn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3004364-borgi-kian-za-opalenna-i-garacu-vodu-zrosli-do-2-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3004364-borgi-kian-za-opalenna-i-garacu-vodu-zrosli-do-2-milardiv.html


 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

 

Чорновол заявляє, що після допиту у ДБР її 

повезуть до суду 

Після допиту у Державному бюро розслідувань 

колишнього народного депутата Тетяну 

Чорновол можуть взяти під варту та відвезти 

до Печерського суду міста Києва.

 

 

ВРП виступає проти “карантинних” 

обмежень суддівських зарплат 

Вища рада правосуддя вважає, що доповнення 

закону про державний бюджет статтею 29, яка 

встановлює обмеження суддівської винагороди 

та заробітної плати, порушує конституційні 

гарантії незалежності суддів і судової гілки 

вади в цілому.

 

 

Позов Суркісів до Нацбанку: Верховний суд 

назвав дату розгляду  

Велика палата Верховного суду призначила на 

27 квітня розгляд у справі за позовом родини 

Суркісів до Національного банку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004625-cornovol-zaavlae-so-pisla-dopitu-u-dbr-ii-povezut-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004625-cornovol-zaavlae-so-pisla-dopitu-u-dbr-ii-povezut-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004741-vrp-vistupae-proti-karantinnih-obmezen-suddivskih-zarplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004741-vrp-vistupae-proti-karantinnih-obmezen-suddivskih-zarplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004571-pozov-surkisiv-do-nacbanku-verhovnij-sud-nazvav-datu-rozgladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004571-pozov-surkisiv-do-nacbanku-verhovnij-sud-nazvav-datu-rozgladu.html


 

За порушення карантину склали три 

протоколи на священників 

Поліція склала три адмінпротоколи за фактом 

порушень карантину священниками. 

 

Суд переніс розгляд апеляції на арешт 

Кожари на 28 квітня 

Судове засідання з розгляду апеляційної 

скарги на запобіжний захід, обраний 

колишньому міністру закордонних справ 

України Леоніду Кожарі, перенесено на 28 

квітня на 13:40.

 

СБУ спіймала ексберкутівця на торгівлі 

зброєю 

Співробітники СБУ викрили у Запоріжжі 

ексспівробітника розформованого у 2014 році 

спецпідрозділу міліції «Беркут» на 

незаконному виготовленні та збуті 

вогнепальної зброї.

 

 

Ексслідчий ГПУ "погорів" на "земельному" 

хабарі 

Колишній слідчий ГПУ постане перед судом 

через отримання хабаря у 25 тисяч доларів 

США за ненакладення арешту на земельну 

ділянку.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004392-za-porusenna-karantinu-sklali-tri-protokoli-na-svasennikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004392-za-porusenna-karantinu-sklali-tri-protokoli-na-svasennikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004832-sud-perenis-rozglad-apelacii-na-arest-kozari-na-28-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004832-sud-perenis-rozglad-apelacii-na-arest-kozari-na-28-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004563-sbu-spijmala-eksberkutivca-na-torgivli-zbroeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004563-sbu-spijmala-eksberkutivca-na-torgivli-zbroeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004739-eksslidcij-gpu-pogoriv-na-zemelnomu-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004739-eksslidcij-gpu-pogoriv-na-zemelnomu-habari.html


 

Пожежа в чорнобильській зоні – найбільша 

з часів аварії у 1986-му 

Київ «виборює» перше місце у світі по 

забрудненню повітря, Зона втрачає туристичні 

родзинки, а пожежники здоров’я. Втім, справа 

не лише в Чорнобилі…

 

Колізії карантину. “Хлібний час” для 

адвокатів 

Чому на Харківщині масово завертають 

«карантинні» протоколи

СУСПІЛЬСТВО 

 

"Я і мої папуги" та "Джоконда": в Одесі 

з’явиться галерея просто неба ФОТО 

В Одесі стіну дорогою з Французького 

бульвару до Траси здоров'я команда відомих 

вуличних художників прикрасила гігантськими 

копіями шедеврів світового живопису.

 

 

Власникам собак під час карантину радять 

мити лапи з милом 

Після прогулянки домашнім собакам достатньо 

буде вимити лапи зі спеціальними шампунями 

(для собак) або з гіпоалергенним чи дитячим 

милом, при цьому антибактеріальні засоби 

застосовувати не варто. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004730-pozeza-v-cornobilskij-zoni-najbilsa-z-casiv-avarii-u-1986mu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004730-pozeza-v-cornobilskij-zoni-najbilsa-z-casiv-avarii-u-1986mu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004360-kolizii-karantinu-hlibnij-cas-dla-advokativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004360-kolizii-karantinu-hlibnij-cas-dla-advokativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3004888-a-i-moi-papugi-ta-dzokonda-v-odesi-zavitsa-galerea-prosto-neba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3004888-a-i-moi-papugi-ta-dzokonda-v-odesi-zavitsa-galerea-prosto-neba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3004680-vlasnikam-sobak-pid-cas-karantinu-radat-miti-lapi-z-milom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3004680-vlasnikam-sobak-pid-cas-karantinu-radat-miti-lapi-z-milom.html


 

Великодній кошик: ціна залежить від 

регіону, найдорожчий - у Києві 

Великодній кошик в Україні у 2020 році 

найменше буде коштувати у Тернопільській 

області – 683 грн, а найдорожче у Києві – 876 

грн.

 

Укрпошта попередила про збільшення 

строків транзиту експортних посилок 

Національний поштовий оператор "Укрпошта" 

попередив про збільшення строків транзиту 

експортних посилок через паралізоване 

регулярне авіасполучення в світі.

 

Залишайся вдома: українські зірки 

записали відео “без гонорарів” ВІДЕО 

Артисти Тіна Кароль, Dzidzio, Надя 

Дорофєєва, Володимир Дантес та Павло Зібров 

уже долучилися до соціального проєкту і 

записали для українців відео щодо важливості 

залишатися вдома під час карантину.

 

 

ІМІ оголосив конкурс «Лови 

КОРОНАфейк!» 

Інститут масової інформації до 30 квітня 

проводить конкурс «Лови КОРОНАфейк!».

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004521-velikodnij-kosik-cina-zalezit-vid-regionu-najdorozcij-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004521-velikodnij-kosik-cina-zalezit-vid-regionu-najdorozcij-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004339-ukrposta-poperedila-pro-zbilsenna-strokiv-tranzitu-eksportnih-posilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3004339-ukrposta-poperedila-pro-zbilsenna-strokiv-tranzitu-eksportnih-posilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3004841-zalisajsa-vdoma-ukrainski-zirki-zapisali-video-bez-gonorariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3004841-zalisajsa-vdoma-ukrainski-zirki-zapisali-video-bez-gonorariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004701-imi-ogolosiv-konkurs-lovi-koronafejk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3004701-imi-ogolosiv-konkurs-lovi-koronafejk.html


 

У Коростені на час карантину заборонили 

продаж спиртного з сьомої вечора до 

восьмої ранку 

У Коростені, що є одним із міст з найбільшою 

кількістю хворих на COVID-19 у 

Житомирській області, на час дії карантину 

заборонили продаж алкогольних напоїв із 

19.00 до 8.00.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004682-u-korosteni-na-cas-karantinu-zaboronili-prodaz-spirtnogo-z-somoi-vecora-do-vosmoi-ranku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004682-u-korosteni-na-cas-karantinu-zaboronili-prodaz-spirtnogo-z-somoi-vecora-do-vosmoi-ranku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004682-u-korosteni-na-cas-karantinu-zaboronili-prodaz-spirtnogo-z-somoi-vecora-do-vosmoi-ranku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3004682-u-korosteni-na-cas-karantinu-zaboronili-prodaz-spirtnogo-z-somoi-vecora-do-vosmoi-ranku.html

