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ТОП 

 

У Новинського виявили коронавірус 

Позафракційний народний депутат Вадим 

Новинський повідомив про отримання 

позитивного результату тесту на коронавірус.

 

 

В Україні зафіксували 3764 випадки 

коронавірусу, з них за добу – 392 

ІНФОГРАФІКА 

В Україні протягом доби коронавірус виявлено 

у 392 осіб, а загальна кількість лабораторно 

підтверджених випадків COVID-19 

сягнула 3764.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006247-u-novinskogo-viavili-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006247-u-novinskogo-viavili-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005941-v-ukraini-zafiksuvali-3764-vipadki-koronavirusu-z-niz-za-dobu-392.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005941-v-ukraini-zafiksuvali-3764-vipadki-koronavirusu-z-niz-za-dobu-392.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005941-v-ukraini-zafiksuvali-3764-vipadki-koronavirusu-z-niz-za-dobu-392.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005941-v-ukraini-zafiksuvali-3764-vipadki-koronavirusu-z-niz-za-dobu-392.html


 

Разумков скликає позачергову Раду на 16 

квітня 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав розпорядження про скликання 

позачергового пленарного засідання 

парламенту 16 квітня о 13:00.

 

З Індії в Україну хочуть повернутися ще 

близько 300 громадян – посольство 

На поверненні з Індії в Україну наразі 

наполягають близько 300 українських 

громадян.

  

 

Великдень: уроки Вербної, онлайн-

трансляції та доставка АНАЛІТИКА 

Смирення полягає у тому, що знаючи правду – 

ми не вимагаємо досягнення торжества цієї 

правди й не утверджуємо справедливість 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У масках і без рукостискань: Зеленський 

прийняв вірчі грамоти у послів трьох країн 

Президент України Володимир Зеленський 

прийняв вірчі грамоти у послів Сербії Аци 

Йовановича, Куби - Натачі Діас Агілери та 

Казахстану - Дархана Калєтаєва. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006291-razumkov-sklikae-pozacergovu-radu-na-16-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006291-razumkov-sklikae-pozacergovu-radu-na-16-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3006623-z-indii-v-ukrainu-hocut-povernutisa-se-blizko-300-gromadan-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3006623-z-indii-v-ukrainu-hocut-povernutisa-se-blizko-300-gromadan-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3006411-velikden-uroki-verbnoi-onlajntranslacii-ta-dostavka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3006411-velikden-uroki-verbnoi-onlajntranslacii-ta-dostavka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006571-u-maskah-i-bez-rukostiskan-zelenskij-prijnav-virci-gramoti-u-posliv-troh-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006571-u-maskah-i-bez-rukostiskan-zelenskij-prijnav-virci-gramoti-u-posliv-troh-krain.html


 

Авіакатастрофа МАУ: Іран хоче поміняти 

"чорні скриньки" на відмову України йти 

до суду - ЗМІ 

Іранська влада направила МЗС Україні проєкт 

меморандуму про взаєморозуміння, аби Київ 

не подавав судові позови у зв’язку з 

авіакатастрофою літака МАУ біля Тегерена 8 

січня.

 

Україна підпише оборонну угоду зі Швецією 

Кабінет міністрів України надав міністру 

оборони Андрію Тарану повноваження на 

підписання угоди між кабміном та урядом 

Королівства Швеція щодо співробітництва у 

сфері оборони.

 

 

Європейський департамент МВФ 

рекомендує продовжити співпрацю з 

Україною 

Європейський департамент Міжнародного 

валютного фонду має підстави рекомендувати 

раді директорів МВФ продовжити співпрацю з 

Україною, що надасть їй додаткові можливості 

у боротьбі з кризою, спричиненою пандемією 

COVID-19.

 

 

Перший в історії візит президента 

Швейцарії до України перенесли 

Запланований на кінець березня перший в 

історії візит в Україну федерального 

президента Швейцарської Конфедерації 

Симонетти Зоммаруги перенесено через 

коронавірус на пізніший термін. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006083-aviakatastrofa-mau-iran-hoce-pominati-corni-skrinki-na-vidmovu-ukraini-jti-do-sudu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006083-aviakatastrofa-mau-iran-hoce-pominati-corni-skrinki-na-vidmovu-ukraini-jti-do-sudu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006083-aviakatastrofa-mau-iran-hoce-pominati-corni-skrinki-na-vidmovu-ukraini-jti-do-sudu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006083-aviakatastrofa-mau-iran-hoce-pominati-corni-skrinki-na-vidmovu-ukraini-jti-do-sudu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006555-ukraina-pidpise-oboronnu-ugodu-zi-svecieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006555-ukraina-pidpise-oboronnu-ugodu-zi-svecieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006225-evropejskij-departament-mvf-rekomendue-prodovziti-spivpracu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006225-evropejskij-departament-mvf-rekomendue-prodovziti-spivpracu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006225-evropejskij-departament-mvf-rekomendue-prodovziti-spivpracu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006225-evropejskij-departament-mvf-rekomendue-prodovziti-spivpracu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3006573-persij-v-istorii-vizit-prezidenta-svejcarii-do-ukraini-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3006573-persij-v-istorii-vizit-prezidenta-svejcarii-do-ukraini-perenesli.html


 

Україна підтримує ініціативу Генсека ООН 

щодо протидії фейкам під час пандемії 

Україна, яка нині представлена в бюро 

Комітету ООН з питань інформації, підтримує 

ініціативу Антоніу Гутерреша щодо протидії 

фейкам і дезінформації навколо пандемії 

COVID-19.

 

 

Німеччина засудила указ Путіна про землю 

в окупованому Криму 

Німеччина засудила указ президента РФ 

Володимира Путіна, згідно з яким особам без 

російського громадянства забороняється 

володіти землею в окупованому Криму.

 

 

МЗС вимагає від Росії допуску на окуповані 

території спостерігачів та лікарів 

Міністерство закордонних справ України 

вимагає від Російської Федерації як держави-

окупанта забезпечити захист життя та здоров’я 

населення тимчасово окупованих територій 

України в умовах пандемії COVID-19.

 

 

Письменниця і журналістка Світлана 

Пиркало приєдналася до Ради опікунів 

Українського інституту в Лондоні 

Українська письменниця і журналістка 

Світлана Пиркало стала членом Ради опікунів 

Українського інстиутут в Лондоні.

  

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006621-ukraina-pidtrimue-iniciativu-genseka-oon-sodo-protidii-fejkam-pid-cas-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006621-ukraina-pidtrimue-iniciativu-genseka-oon-sodo-protidii-fejkam-pid-cas-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3006603-nimeccina-zasudila-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3006603-nimeccina-zasudila-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006544-mzs-vimagae-vid-rosii-dopusku-na-okupovani-teritorii-sposterigaciv-ta-likariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006544-mzs-vimagae-vid-rosii-dopusku-na-okupovani-teritorii-sposterigaciv-ta-likariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3006602-ukrainska-pismennica-svitlana-pirkalo-priednalasa-do-radi-opkuniv-ukrainskogo-institutu-v-londoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3006602-ukrainska-pismennica-svitlana-pirkalo-priednalasa-do-radi-opkuniv-ukrainskogo-institutu-v-londoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3006602-ukrainska-pismennica-svitlana-pirkalo-priednalasa-do-radi-opkuniv-ukrainskogo-institutu-v-londoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3006602-ukrainska-pismennica-svitlana-pirkalo-priednalasa-do-radi-opkuniv-ukrainskogo-institutu-v-londoni.html


КОРОНАВІРУС 

 

Криклій сказав, коли запустять 

громадський транспорт 

Громадській транспорт в Україні 

відновлюватиме свою роботу поступово, не 

раніше травня.

 

Серед прикордонників — перший випадок 

коронавірусу 

Серед військовослужбовців Державної 

прикордонної служби України зафіксовано 

перший випадок захворювання на COVID-19. 

 

"Дарниця" починає виробництво препарату 

для боротьби з COVID-19 

Українська фармацевтична компанія 

"Дарниця" пройшла державну реєстрацію на 

експериментальний препарат, що входить до 

протоколу лікування COVID-19.

 

COVID-19: уряд вніс два препарати у 

програму "Доступні ліки" 

Кабінет міністрів розширив програму 

"Доступні ліки" розділом "ревматичні 

хвороби" та вніс до переліку засобів, що 

відпускаються за електронним рецептом, 

міжнародні непатенотовані назви "хлорохін" та 

"гідроксихлорохін". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006054-kriklij-skazav-koli-zapustat-gromadskij-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006054-kriklij-skazav-koli-zapustat-gromadskij-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006512-sered-prikordonnikiv-persij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006512-sered-prikordonnikiv-persij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006323-darnica-pocinae-virobnictvo-preparatu-dla-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006323-darnica-pocinae-virobnictvo-preparatu-dla-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006467-covid19-urad-vnis-dva-preparati-u-programu-dostupni-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006467-covid19-urad-vnis-dva-preparati-u-programu-dostupni-liki.html


 

Як пережити карантин: у Києві запускають 

онлайн-лекції 

У столиці запускають онлайн лекції для 

емоційної підтримки населення під час 

карантину.

 

УКРАЇНА 

 

Боротьба з "поправочним спамом": Раді 

пропонують зміни до регламенту 

Верховній Раді пропонують застосовувати 

особливу процедуру для розгляду в другому 

читанні законопроєктів, до яких внесено 

більше 500 пропозицій і поправок.

 

 

Уряд закрив ще 10 пунктів пропуску через 

держкордон СПИСОК 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про 

тимчасове закриття ще 10 пунктів пропуску 

через державний кордон.

 

Уряд призначив Романа Сарамагу 

заступником голови Держгеонадр 

Кабінет міністрів призначив Романа Сарамагу 

заступником голови Державна служба геології 

та надр.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006199-ak-pereziti-karantin-u-kievi-zapuskaut-onlajnlekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006199-ak-pereziti-karantin-u-kievi-zapuskaut-onlajnlekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006533-borotba-z-popravocnim-spamom-radi-proponuut-zmini-do-reglamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006533-borotba-z-popravocnim-spamom-radi-proponuut-zmini-do-reglamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006210-urad-zakriv-se-10-punktiv-propusku-cerez-derzkordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3006210-urad-zakriv-se-10-punktiv-propusku-cerez-derzkordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006375-urad-priznaciv-romana-sarmagu-zastupnikom-golovi-derzgeonadr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006375-urad-priznaciv-romana-sarmagu-zastupnikom-golovi-derzgeonadr.html


 

Новинський, у якого виявили коронавірус, 

напередодні зустрічався з Онуфрієм 

Позафракційний народний депутат Вадим 

Новинський 14 квітня передав 850 тисяч 

медичних масок Предстоятелю УПЦ МП 

Онуфрію.

 

Житло для суддів: КСУ “забракував” норму 

в антикризовому законі 

Конституційний суд України ухвалив рішення 

у справі за конституційними скаргами трьох 

осіб щодо конституційності положення 

підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ закону "Про 

запобігання фінансовій катастрофі та 

створення передумов для економічного 

зростання в Україні".

 

ЕКОНОМІКА 

 

Швейцарія входить до ТОП-5 інвесторів 

України — посол 

Швейцарія є одним з основних зарубіжних 

інвесторів в українську економіку, вклавши 

понад 1,7 млрд доларів. 

 

З березня 2019 року подешевшали всі види 

моторного пального – Держстат 

У березні 2020 року порівняно із березнем 

минулого року подешевшали всі види 

моторного пального.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006508-novinskij-u-akogo-viavili-koronavirus-naperedodni-zustricavsa-z-onufriem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006508-novinskij-u-akogo-viavili-koronavirus-naperedodni-zustricavsa-z-onufriem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006566-zitlo-dla-suddiv-ksu-zabrakuvav-normu-v-antikrizovomu-zakoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006566-zitlo-dla-suddiv-ksu-zabrakuvav-normu-v-antikrizovomu-zakoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006594-svejcaria-vhodit-do-top5-investoriv-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006594-svejcaria-vhodit-do-top5-investoriv-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006551-z-berezna-2019-roku-podesevsali-vsi-vidi-motornogo-palnogo-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006551-z-berezna-2019-roku-podesevsali-vsi-vidi-motornogo-palnogo-derzstat.html


 

Мінімальну допомогу з безробіття на час 

карантину збільшили до тисячі гривень 

В Україні на період карантину мінімальний 

розмір допомоги на випадок безробіття 

збільшується із 650 гривень до 1000 гривень.

 

 

Проблем з роботою через епідемію не 

відчувають 74% українців ОПИТУВАННЯ 

У квітні через епідемію коронавірусу 17% 

найманих працівників мусили піти у 

неоплачувану відпустку, 6% - погодитися на 

зменшення оплати, а 4% взагалі не отримують 

зарплати, проте у 74% таких проблем не 

виникало.

 

 

Експерти пояснили, чому в Україні 

подешевшало м'ясо  

Ціни на м'ясо в Україні в період посту перед 

Великоднем знизилися через зниження попиту 

і зростання пропозиції.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Комісія Ради завершила розслідування про 

телеканали 112, ZIK та NewsOne  

Тимчасова слідча комісія ВР для проведення 

розслідування відомостей щодо дотримання 

вимог законодавства під час зміни власників 

інформаційних телеканалів та забезпечення 

протидії інформаційному впливу Російської 

Федерації провела останнє засідання.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006399-minimalnu-dopomogu-z-bezrobitta-na-cas-karantinu-zbilsili-do-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006399-minimalnu-dopomogu-z-bezrobitta-na-cas-karantinu-zbilsili-do-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005848-problem-z-robotou-cerez-epidemiu-ne-vidcuvaut-74-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3005848-problem-z-robotou-cerez-epidemiu-ne-vidcuvaut-74-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006540-eksperti-poasnili-comu-v-ukraini-podesevsalo-maso.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3006540-eksperti-poasnili-comu-v-ukraini-podesevsalo-maso.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006630-komisia-radi-zaversila-rozsliduvanna-pro-telekanali-112-zik-ta-newsone.html
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Суд відправив під варту генерал-майора 

Служби безпеки, який працював на ФСБ 

Шевченківський районний суд міста Києва 

застосував запобіжний захід відносно генерал-

майора СБУ Валерія Шайтанова, якого 

підозрюють у держзраді, у вигляді тримання 

під вартою до 14 червня.

 

 

"Хтось повинен сісти": Кличко пообіцяв 

довести до кінця справу Поворозника  

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ 

оперативно розслідувати справу щодо його 

першого заступника Миколи Поворозника, 

якого нібито підозрюють у вимаганні хабаря.

 

Обшуки в КМДА: Поворозник заявляє, що 

хабарів не брав і підозру йому ніхто не 

оголошував 

Перший заступник голови КМДА Микола 

Поворозник спростував поширену в ЗМІ 

інформацію про вимагання через посередника 

хабаря у розмірі 125 тисяч доларів від 

представника компанії-забудовника.

 

Суд зобов’язав ПриватБанк виплатити 

понад $250 мільйонів родині Суркісів 

Київський апеляційний суд 15 квітня залишив 

у силі постанову Печерського райсуду, якою 

той зобов'язав ПриватБанк виплатити понад 

250 млн доларів офшорним компаніям родини 

Суркісів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006537-sud-vidpraviv-pid-vartu-generalmajora-sluzbi-bezpeki-akij-pracuvav-na-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006537-sud-vidpraviv-pid-vartu-generalmajora-sluzbi-bezpeki-akij-pracuvav-na-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006137-klicko-prosit-nabu-operativno-rozsliduvati-spravu-sodo-povoroznika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006137-klicko-prosit-nabu-operativno-rozsliduvati-spravu-sodo-povoroznika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006112-obsuki-v-kmda-povoroznik-zaavlae-so-habariv-ne-brav-i-pidozru-jomu-nihto-ne-ogolosuvav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006112-obsuki-v-kmda-povoroznik-zaavlae-so-habariv-ne-brav-i-pidozru-jomu-nihto-ne-ogolosuvav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006112-obsuki-v-kmda-povoroznik-zaavlae-so-habariv-ne-brav-i-pidozru-jomu-nihto-ne-ogolosuvav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3006112-obsuki-v-kmda-povoroznik-zaavlae-so-habariv-ne-brav-i-pidozru-jomu-nihto-ne-ogolosuvav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006452-sud-zobovazav-privatbank-viplatiti-ponad-250-miljoniv-rodini-surkisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006452-sud-zobovazav-privatbank-viplatiti-ponad-250-miljoniv-rodini-surkisiv.html


 

Часткове безробіття на час карантину: хто 

може ним скористатися АНАЛІТИКА 

Держава компенсує роботодавцям частину 

виплат співробітникам. Комусь – більше, 

комусь – менше, хоча і не всім

 

 

Краще сьогодні підтримувати галузь, аніж 

потім звільняти її від податків заради 

виживання - Світлана Фоменко (Інтерв’ю) 

Відправити культуру на карантин неможливо. 

 

Ми з сім’єю пережили цей коронавірус, і я 

вам чесно скажу, що це дуже страшно - 

Анастасія Любченко перехворіла на 

коронавірусну інфекцію у Нідерландах  

Українська акторка та режисерка Анастасія 

Любченко вже 10 років живе в Амстердамі. У 

березні разом із чоловіком, нідерландським 

композитором, та трирічним синочком жінка 

захворіла на коронавірус.

 

 

Ринки знову на «карантині»: а про сотні 

тисяч дрібних торгівців подумали? 

Базар це те, завдяки чому і попри все – в усі 

часи виживали українці. Довго обходитися без 

базару Україна не зможе
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Зеленського опублікували ролик про 

коронавірус і важливість дотримання 

карантину ВІДЕО 

Офіс Президента опублікував відеоролик про 

поширення коронавірусу у світі та важливість 

дотримання вимог карантину в цей час.

 

 

ЗНО можуть перенести на 25 серпня, якщо 

карантин “затягнеться” 

Дата проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році залежить від терміну 

завершення карантину, Міносвіти розробило 

два сценарії - на червень і серпень. 

 

В Україні перенесли призов на травень-

липень 

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про 

відтермінування призову на строкову службу в 

армії із квітня-червня на травень-липень 2020 

року.

 

 

Українці на карантині стали менше 

розлучатися 

Від початку карантину в Україні розлучилися 2 

тисячі пар, що значно менше, ніж зазвичай.
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Дані про "карантинні" зміни в освіті 

зібрали на окремому сайті 

Міністерство освіти та науки зібрало всю 

інформацію про всі зміни в освіті у зв'язку з 

карантином на окремому сайті.

 

 

Виставка тюльпанів на Співочому полі 

"перейде" в онлайн 

Ювілейна виставка тюльпанів на Співочому 

полі в Києві, що мала стартувати 17 квітня, 

цьогоріч розпочнеться без відвідувачів. Однак 

помилуватися квітами можна буде за 

допомогою фото та відео.

 

 

Жадан, Гемінґвей та Марко Вовчок: що 

почитати у квітні 

Карантин продовжується, тож цього разу 

зібрали для вас удвічі більше книжок від 

українських видавництв.
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