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ТОП 

 

У Почаївській лаврі спростовують смерть 

монаха від COVID-19 

Як заявила УПЦ МП, у Почаївській лаврі 

спростували інформацію про смерть монаха 

від COVID-19.

 

 

У Києві вже 551 підтверджений випадок 

COVID-19 – Кличко 

У Києві вже 551 підтверджений випадок 

захворювання на COVID-19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005211-u-pocaivskij-lavri-sprostovuut-smert-monaha-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005211-u-pocaivskij-lavri-sprostovuut-smert-monaha-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005426-u-kievi-vze-551-pidtverdzenij-vipadok-covid19-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005426-u-kievi-vze-551-pidtverdzenij-vipadok-covid19-klicko.html


 

Резервів достатньо, щоб не допустити 

розгойдування курсу – Нацбанк 

ІНФОГРАФІКА 

Національний банк із початку квітня викупив 

на міжбанку понад 0,5 млрд дол. США після 

значних інтервенцій з продажу валюти у 

березні. 

 

Пожежа в Чорнобильській зоні: масштаби, 

втрати ІНФОГРАФІКА 

Верховна Рада збільшила відповідальність за 

підпали.

 

 

“Коронавірусне” скорочення Держбюджету-

2020: могло бути гірше АНАЛІТИКА 

Медицині і пенсіонерам додали. Бізнес 

підтримають. Армію не образили. Культуру і 

ОТГ “обрізали”. Є проблема – цей бюджет ще 

виконати треба…

 

 

Дим від чорнобильської пожежі відчують і в 

Києві 

Потенційно забруднені повітряні маси з 

Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) зранку 

14 квітня досягатимуть Києва. Водночас 

зафіксовані раніше у столиці концентрації 

цезію-137 не несуть радіологічної загрози.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005535-rezerviv-dostatno-sob-ne-dopustiti-rozgojduvanna-kursu-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005535-rezerviv-dostatno-sob-ne-dopustiti-rozgojduvanna-kursu-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005535-rezerviv-dostatno-sob-ne-dopustiti-rozgojduvanna-kursu-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005535-rezerviv-dostatno-sob-ne-dopustiti-rozgojduvanna-kursu-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005708-pozeza-v-cornobilskij-zoni-masstabi-vtrati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005708-pozeza-v-cornobilskij-zoni-masstabi-vtrati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004922-koronavirusne-skorocenna-derzbudzetu2020-moglo-buti-girse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004922-koronavirusne-skorocenna-derzbudzetu2020-moglo-buti-girse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005152-dim-vid-cornobilskoi-pozezi-vidcuut-i-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005152-dim-vid-cornobilskoi-pozezi-vidcuut-i-v-kievi.html


КОРОНАВІРУС 

 

Елементом виходу з карантину буде 

тестування на антитіла - Ляшко 

Серед заходів, спрямованих на вихід з 

карантину, буде запровадження нового виду 

тестування - ІФА (імуноферментний аналіз).

 

 

Україні знову закривають ринки на 

карантин - Ляшко пояснив причину 

Постанова головного державного санітарного 

лікаря №5 від 30 березня “Щодо протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) 

у місцях торгівлі” з 14 квітня втратить 

чинність.

 

 

Кулеба: в ЄС радять не спішити з планами 

на літо 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба вважає найоптимістичнішим сценарієм 

повернення України і світу до звичайного 

життя після пов’язаних з коронавірусом 

обмежень наприкінці літа.

 

 

Степанов розповів про особливості 

лікування "Плаквенілом" 

Препарат "Плаквеніл" під час лікування від 

коронавірусу можна використовувати тільки в 

медичних закладах і після призначення лікаря. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005017-odnim-z-elementiv-vihodu-z-karantinu-bude-testuvanna-na-antitila-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005017-odnim-z-elementiv-vihodu-z-karantinu-bude-testuvanna-na-antitila-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005007-lasko-skasue-postanovu-pro-robotu-rinkiv-u-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005007-lasko-skasue-postanovu-pro-robotu-rinkiv-u-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005318-kuleba-vvazae-najoptimisticnisim-scenariem-znatta-vsih-karantinnih-obmezen-naprikinci-lita.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005318-kuleba-vvazae-najoptimisticnisim-scenariem-znatta-vsih-karantinnih-obmezen-naprikinci-lita.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005198-plakvenili-u-likuvanni-koronavirusu-mozna-vikoristovuvati-lise-u-likarnah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005198-plakvenili-u-likuvanni-koronavirusu-mozna-vikoristovuvati-lise-u-likarnah-moz.html


 

Сумчанин оскаржив штраф у 17 тисяч за 

перебування в супермаркеті без маски 

У Сумах чоловік, якого першого в області 

оштрафували на 17 тисяч гривень за 

перебування в супермаркеті без маски, 

оскаржив судове рішення про штраф. 

 

Усі кладовища Києва у поминальні дні 

будуть закриті - Кличко 

За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій в 

поминальні дні всі кладовища у столиці будуть 

закриті.

 

Компресор і фільтри для знезараження: в 

Україні створили капсулу для переміщення 

хворих 

Підприємці у Кременчуці Полтавської області 

виготовили першу герметичну капсулу для 

транспортування хворих на COVID-19. 

 

Якщо кількість хворих після Великодня 

зросте – карантин посилять - Кличко  

Якщо кількість хворих через тиждень після 

Великодніх свят знижуватиметься, влада 

столиці розглядатиме питання про 

послаблення обмежувальних заходів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3005480-sumcanin-oskarziv-straf-u-17-tisac-za-perebuvanna-v-supermarketi-bez-maski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3005480-sumcanin-oskarziv-straf-u-17-tisac-za-perebuvanna-v-supermarketi-bez-maski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005363-usi-kladovisa-kieva-u-pominalni-dni-budut-zakriti-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005363-usi-kladovisa-kieva-u-pominalni-dni-budut-zakriti-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3005675-kompresor-i-filtri-dla-znezarazenna-v-ukraini-stvorili-kapsulu-dla-peremisenna-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3005675-kompresor-i-filtri-dla-znezarazenna-v-ukraini-stvorili-kapsulu-dla-peremisenna-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3005675-kompresor-i-filtri-dla-znezarazenna-v-ukraini-stvorili-kapsulu-dla-peremisenna-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3005675-kompresor-i-filtri-dla-znezarazenna-v-ukraini-stvorili-kapsulu-dla-peremisenna-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005694-klicko-akso-kilkist-hvorih-pisla-velikodna-zroste-karantin-posilat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3005694-klicko-akso-kilkist-hvorih-pisla-velikodna-zroste-karantin-posilat.html


 

Збиття літака МАУ в Ірані: Україна проведе 

криміналістичну експертизу 

Офіс генерального прокурора призначив 

проведення комплексної криміналістичної 

експертизи щодо авіакатастрофи рейсу 

Тегеран-Київ авіакомпанії МАУ в небі над 

Іраном та наполягає на створенні міжнародної 

слідчої групи.

 

 

Естонський експерт назвав шанс України 

на зближення з ЄС 

Україна має шанс на зближення з ЄС на тлі 

бажання європейських країн зменшити 

залежність від Китаю через пандемію 

коронавірусу.

 

Українським послом в Японії став 

Корсунський 

Президент Україні Володимир Зеленський 

призначив Сергія Корсунського Надзвичайним 

і Повноважним Послом України в Японії. 

 

Україну запросили до міжнародних 

пілотних проєктів щодо e-підпису - 

Мінцифри 

Україну обрали серед країн Східного 

партнерства ЄС для участі в пілотних проектах 

з використання електронного підпису.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3005368-zbitta-litaka-mau-v-irani-ukraina-provede-kriminalisticnu-ekspertizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3005368-zbitta-litaka-mau-v-irani-ukraina-provede-kriminalisticnu-ekspertizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3005691-estonskij-ekspert-nazvav-sans-ukraini-na-zblizenna-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3005691-estonskij-ekspert-nazvav-sans-ukraini-na-zblizenna-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3005739-ukrainskim-poslom-v-aponii-stav-korsunskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3005739-ukrainskim-poslom-v-aponii-stav-korsunskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3005035-ukrainu-zaprosili-do-miznarodnih-pilotnih-proektiv-sodo-epidpisu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3005035-ukrainu-zaprosili-do-miznarodnih-pilotnih-proektiv-sodo-epidpisu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3005035-ukrainu-zaprosili-do-miznarodnih-pilotnih-proektiv-sodo-epidpisu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3005035-ukrainu-zaprosili-do-miznarodnih-pilotnih-proektiv-sodo-epidpisu-mincifri.html


 

УКРАЇНА 

 

Пожежа під Чорнобилем, коронавірус та 

"карантинний" Великодень: звернення 

Зеленського  

Президент України Володимир Зеленський 

обіцяє не приховувати від народу правду про 

пожежу у Зоні відчуження, яка вирувала 

останніми днями.

 

 

УПЦ МП проводитиме Великодні служби 

попри карантин - Онуфрій 

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій 

заявив, що на Великдень служби у храмах 

відбудуться, попри карантин.

 

 

Разумков назвав дві дати, коли може 

зібратись позачергова Рада 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

прогнозує, що наступне позачергове засідання 

парламенту відбудеться наприкінці поточного 

тижня або на початку наступного. 

 

 

На окупованому Донбасі наслідки пандемії 

коронавірусу можуть бути найгіршими 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

На непідконтрольних українському уряду 

територіях у Донецькій і Луганських областях 

наслідки пандемії коронавірусу можуть бути 

надзвичайно негативними: заяви представників 

«влади» в ОРДЛО про незначну кількість 

хворих на COVID-19 не відповідають 

дійсності.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005751-pozeza-pid-cornobilem-koronavirus-ta-karantinnij-velikoden-zvernenna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005751-pozeza-pid-cornobilem-koronavirus-ta-karantinnij-velikoden-zvernenna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005751-pozeza-pid-cornobilem-koronavirus-ta-karantinnij-velikoden-zvernenna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005751-pozeza-pid-cornobilem-koronavirus-ta-karantinnij-velikoden-zvernenna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005600-upc-mp-provoditime-velikodni-sluzbi-popri-karantin-onufrij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005600-upc-mp-provoditime-velikodni-sluzbi-popri-karantin-onufrij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3005745-razumkov-nazvav-dvi-dati-koli-moze-zibratis-pozacergova-rada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3005745-razumkov-nazvav-dvi-dati-koli-moze-zibratis-pozacergova-rada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005726-na-okupovanomu-donbasi-naslidki-pandemii-koronavirusu-mozut-buti-najgirsimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005726-na-okupovanomu-donbasi-naslidki-pandemii-koronavirusu-mozut-buti-najgirsimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005726-na-okupovanomu-donbasi-naslidki-pandemii-koronavirusu-mozut-buti-najgirsimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005726-na-okupovanomu-donbasi-naslidki-pandemii-koronavirusu-mozut-buti-najgirsimi.html


 

 

У Авакова хочуть посилити покарання для 

"сталкерів" у Чорнобилі 

Законодавцям необхідно зробити покарання за 

"сталкерство" - нелегальні проникнення у зону 

відчуження - більш жорстким.

 

"Мрія" доставить медвантаж із Китаю ще у 

Німеччину та Чехію – Дещиця 

Приліт у Польщу українського Ан-225 “Мрія” 

з медичним вантажем викликав у країні 

величезне зацікавлення в Польщі.

 

 

Шість років тому розпочалися бойові дії на 

Донбасі 

Шість років тому 14 квітня розпочалися бойові 

дії на Донбасі, так звана активна фаза АТО – 

збройне протистояння української армії 

російським окупантам.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Продовження карантину до літа зруйнує 

економіку і громадянські свободи - соціолог 

Продовження карантину через СOVID-19 до 

літа в нинішній формі загрожує загибеллю 

всього малого і середнього бізнесу і серйозним 

ударом по громадянських свободах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005567-u-avakova-hocut-posiliti-pokaranna-dla-stalkeriv-u-cornobili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005567-u-avakova-hocut-posiliti-pokaranna-dla-stalkeriv-u-cornobili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3005711-mria-dostavit-medvantaz-iz-kitau-se-u-nimeccinu-ta-cehiu-desica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3005711-mria-dostavit-medvantaz-iz-kitau-se-u-nimeccinu-ta-cehiu-desica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3005139-sist-rokiv-tomu-rozpocalasa-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3005139-sist-rokiv-tomu-rozpocalasa-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005644-prodovzenna-karantinu-do-lita-zrujnue-ekonomiku-i-gromadanski-svobodi-sociolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005644-prodovzenna-karantinu-do-lita-zrujnue-ekonomiku-i-gromadanski-svobodi-sociolog.html


 

 

МВФ прогнозує падіння ВВП України до 

"мінус" 7,7% через коронавірус 

Міжнародний валютний фонд очікує 

серйозного падіння рівня економічного 

зростання в Україні через коронавірус – до 

"мінус" 7,7% за підсумками 2020 року.

 

 

ПриватБанк запровадив кредитні канікули 

для власників іпотеки 

ПриватБанк запровадив кредитні канікули для 

позичальників "Житло в кредит" та "Авто у 

розстрочку", які зазнають труднощів через 

пандемію коронавірусу.

 

 

Половина підприємців виступає за 

послаблення карантину ОПИТУВАННЯ 

За результатами експрес-опитування, 

проведеного Європейською бізнес-асоціацією 

(ЕВА), 50% респондентів підтримують 

послаблення обмежувальних заходів у країні.

 

Імпорт товарів зменшився на 3%  

У січні-лютому 2020 року у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року імпорт 

товарів в Україну зменшився на 3%, до 8,54 

млрд доларів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005490-mvf-prognozue-padinna-vvp-ukraini-do-minus-77-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005490-mvf-prognozue-padinna-vvp-ukraini-do-minus-77-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005717-privatbank-zaprovadiv-kreditni-kanikuli-dla-vlasnikiv-ipoteki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005717-privatbank-zaprovadiv-kreditni-kanikuli-dla-vlasnikiv-ipoteki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005473-polovina-pidpriemciv-vistupae-za-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005473-polovina-pidpriemciv-vistupae-za-poslablenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005673-import-tovariv-zmensivsa-na-3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005673-import-tovariv-zmensivsa-na-3.html


 

Автовиробництво в Україні у І кварталі 

скоротилось на 22%  

За січень-березень 2020 року в Україні було 

виготовлено 1 365 одиниць автотранспортних 

засобів, що на 22% менше, ніж за аналогічний 

період торік.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Адвокат Чорновол оголосила відвід судді - 

засідання перервали на невизначений час 

Адвокат ексдепутата Тетяни Чорновол 

оголосила відвід слідчому судді Печерського 

суду міста Києва Сергію Вовку, після чого у 

засіданні, на якому Чорновол мав бути 

обраний запобіжний захід, оголошено перерву. 

 

СБУ викрила мільйонні розкрадання при 

закупівлях в Укрзалізниці 

На Дніпропетровщині Служба безпеки України 

викрила механізм привласнення державних 

коштів під час тендерних закупівель запасних 

частин для рухомого складу залізниці.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Дефіциту медиків ще немає. Але до нього 

треба бути готовими вже зараз 

АНАЛІТИКА 

Що робити – захворюваність серед 

медпрацівників стрімко зростає. Ротація? 

Залучення студентів та пенсіонерів? Нові 

стратегії організації допомоги?

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005661-avtovirobnictvo-v-ukraini-u-i-kvartali-skorotilos-na-22.html
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Штраф за поширення паніки – в 100 разів 

дешевше за порушення карантину 

(АНАЛІТИКА) 

Це ненормально: вийшов на вулицю без маски 

– плати мінімум 17 тисяч, а посіяти страх і 

паніку обходиться аж… 170 гривень

 

Овочеві ряди онлайн 

Карантин посприяв тому, що фермери почали 

виходити з тіні. Кам'янсько-Дніпровський 

район Запорізької області називають овочевою 

столицею України.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Компресор і фільтри для знезараження: в 

Україні створили капсулу для переміщення 

хворих 

Підприємці у Кременчуці Полтавської області 

виготовили першу герметичну капсулу для 

транспортування хворих на COVID-19.

 

 

В УГКЦ сказали, де дивитись Великодні 

богослужіння СПИСОК 

Великодні богослужіння УГКЦ у прямому 

ефірі буде транслювати «Живе телебачення», а 

також ретранслюватимуть загальнонаціональні 

та регіональні телеканали України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3004989-straf-za-posirenna-paniki-v-100-raziv-desevse-za-porusenna-karantinu.html
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Укрпошта відкрила понад 3 тисячі вакансій  

Національний поштовий оператор "Укрпошта" 

відкриває більше 3 тис. вакансій та обіцяє з 

літа 2020 року і до кінця 2021 року створити 

ще сотні робочих місць.

 

Кияни можуть обрати тварину з притулку 

онлайн - її привезуть прямо додому ФОТО 

Кияни можуть обрати тварину з міського 

притулку на сайті або на сторінці у Facebook, і 

її доставлять прямо до них додому.

 

 

Vogue написав про львів'янку, яка створює 

аксесуари зі старих гаджетів ФОТО 

У журналі про моду Vogue написали про 

українську майстриню Ганну Заруму зі Львова, 

яка створює незвичні аксесуари зі старих 

комп’ютерів та телефонів-«розкладушок».

 

 

У Дніпрі зняли "антикоронавірусний" кліп 

ВІДЕО 

У Дніпрі зняли кліп "Дніпро, stay home!", у 

якому дотримуватися карантинних обмежень і 

залишатися вдома під час епідемії 

коронавірусу закликають відомі люди Дніпра.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3005304-ukrposta-vidkrila-ponad-3-tisaci-vakansij.html
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