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ТОП 

 

Спалах у Почаївській лаврі: настоятель 

відмовляється від співпраці з МОЗ 

Міністерство охорони здоров'я підозрює, що в 

Почаївській лаврі — масове захворювання на 

коронавірус, але не може це підтвердити, тому 

що настоятель відмовляється від співпраці.

 

 

Закон про "самоізоляцію" та "обсервацію" 

опублікували 

Закон "Про внесення змін до Закону України 

«Про захист населення від інфекційних 

хвороб» щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)" 

опубліковано в парламентській газеті "Голос 

України". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007867-spalah-u-pocaivskij-lavri-nastoatel-vidmovlaetsa-vid-spivpraci-z-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007867-spalah-u-pocaivskij-lavri-nastoatel-vidmovlaetsa-vid-spivpraci-z-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007681-zakon-pro-samoizolaciu-ta-observaciu-opublikuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007681-zakon-pro-samoizolaciu-ta-observaciu-opublikuvali.html


 

Нарада у Зеленського: Україна ще не 

досягла піку захворюваності  

Карантин є тимчасовим, але надзвичайно 

важливим заходом в рамках протидії 

поширенню коронавірусу.

 

Пилові бурі на Київщині не становлять 

хімічної та радіаційної загрози – ДСНС 

Пилові булі, що спостерігаються на Київщині, 

не мають жодного відношення до переміщення 

повітряних мас із Чорнобиля та не становлять 

хімічної й радіаційної загрози.

 

 

Благодатний вогонь передадуть Україні за 

спеціальною процедурою 

Благодатний вогонь після сходження в 

єрусалимському храмі Гроба Господнього 

цього року через пандемію коронавірусу буде 

за спеціальною процедурою доставлятися до 

всіх православних вірян у різних країнах, 

зокрема й України.

 

Куди піти, не виходячи з дому (АФІША) 

Зараз, на карантині, з'явилося трошки більше 

часу для активного дозвілля - і ми "ходимо" на 

виставки, до театру та на концерти. "Ходимо" у 

віртуальному світі.  

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007989-narada-u-zelenskogo-ukraina-se-ne-dosagla-piku-zahvoruvanosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007989-narada-u-zelenskogo-ukraina-se-ne-dosagla-piku-zahvoruvanosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007538-pilovi-buri-na-kiivsini-ne-stanovlat-himicnoi-ta-radiacijnoi-zagrozi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007538-pilovi-buri-na-kiivsini-ne-stanovlat-himicnoi-ta-radiacijnoi-zagrozi-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007865-blagodatnij-vogon-peredadut-ukraini-za-specialnou-procedurou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007865-blagodatnij-vogon-peredadut-ukraini-za-specialnou-procedurou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3007824-kudi-piti-ne-vihodaci-z-domu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3007824-kudi-piti-ne-vihodaci-z-domu.html


 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Німеччина у питанні санкцій проти Росії 

стоїть на боці України - посол 

Німеччина в Європейському Союзі стоїть на 

боці України у питанні необхідності 

продовження санкцій проти Росії до моменту 

відновлення територіальної цілісності України.

 

Шмигаль підтвердив віртуальний візит до 

Німеччини 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під 

час віртуального візиту до Німеччини, 

запланованого на понеділок, 20 квітня, планує 

обговорити з канцлером Ангелою Меркель 

подальшу співпрацю двох країн, фінансову 

підтримку та хід реформ в Україні. 

 

Шмигаль вірить, що євроінтеграція 

України буде пріоритетом Хорватії під час 

головування в ЄС 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

розраховує, що інтеграція України до 

Європейського Союзу залишиться одним з 

пріоритетних питань в рамках головування 

Хорватії в ЄС.

 

 

НАТО проводить "стримувальні" операції у 

Балтійському та Чорному морях 

Два есмінці США спільно із кораблями 

союзників по НАТО беруть участь в операціях 

Альянсу у Балтійському та Чорному морях, 

щоб продемонструвати пильність НАТО та 

готовність забезпечити надійність політики 

стримування потенційних агресорів навіть в 

умовах пандемії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008211-nimeccina-u-pitanni-sankcij-proti-rosii-stoit-na-boci-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008211-nimeccina-u-pitanni-sankcij-proti-rosii-stoit-na-boci-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008129-smigal-pidtverdiv-virtualnij-vizit-do-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008129-smigal-pidtverdiv-virtualnij-vizit-do-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008209-smigal-virit-so-evrointegracia-ukraini-bude-prioritetom-horvatii-pid-cas-golovuvanna-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008209-smigal-virit-so-evrointegracia-ukraini-bude-prioritetom-horvatii-pid-cas-golovuvanna-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008209-smigal-virit-so-evrointegracia-ukraini-bude-prioritetom-horvatii-pid-cas-golovuvanna-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008209-smigal-virit-so-evrointegracia-ukraini-bude-prioritetom-horvatii-pid-cas-golovuvanna-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3008230-nato-provodit-strimuvalni-operacii-u-baltijskomu-ta-cornomu-morah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3008230-nato-provodit-strimuvalni-operacii-u-baltijskomu-ta-cornomu-morah.html


 

Зеленський змінив посла у Пакистані 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Маркіяна Чучука послом України в Ісламській 

Республіці Пакистан.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні у 2020 році. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

 

 

В Україні зафіксували 4662 випадки 

коронавірусу, 501 - за добу 

В Україні зареєстровано 4662 випадки 

захворювання на COVID-19, за добу - 501 

новий випадок.

 

 

На Великдень вірян пускатимуть до храмів 

лише по двоє і після богослужінь 

Поліція не допустить провокацій та масового 

скупчення людей біля храмів під час 

Пасхальних служб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008241-zelenskij-zminiv-posla-u-pakistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008241-zelenskij-zminiv-posla-u-pakistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3007715-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3007715-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007657-v-ukraini-zafiksuvali-4662-vipadki-koronavirusu-501-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007657-v-ukraini-zafiksuvali-4662-vipadki-koronavirusu-501-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007639-na-velikden-viran-puskatimut-do-hramiv-lise-po-dvoe-i-pisla-bogosluzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007639-na-velikden-viran-puskatimut-do-hramiv-lise-po-dvoe-i-pisla-bogosluzin.html


 

 

Україна є активним учасником обміну 

допомогою для подолання пандемії - 

Пристайко 

Україна є активним учасником взаємообміну 

допомогою для подолання пандемії COVID-19, 

включаючи повітряну доставку вантажів, 

медичного спирту для дезінфекторів, обміну 

досвідом між лікарями України та ЄС.

 

 

Почаївська лавра: жодного слова про 

СOVID-19 

Церковники заспокоюють, але не всі їм вірять. 

Уже кілька тижнів поспіль, ледь не від 

запровадження карантинних заходів, у ЗМІ 

вряди-годи зринає інформація про те, що … 

 

Іонінський монастир закривають на 

карантин 

Іонінський монастир у Києві закривають на 

карантин.

 

Біля храмів на Великдень чергуватимуть 22 

тисячі поліцейських 

На час Великодніх богослужінь в Україні біля 

храмів чергуватимуть 22 тисячі 

правоохоронців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008104-ukraina-e-aktivnim-ucasnikom-obminu-dopomogou-dla-podolanna-pandemii-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008104-ukraina-e-aktivnim-ucasnikom-obminu-dopomogou-dla-podolanna-pandemii-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008104-ukraina-e-aktivnim-ucasnikom-obminu-dopomogou-dla-podolanna-pandemii-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008104-ukraina-e-aktivnim-ucasnikom-obminu-dopomogou-dla-podolanna-pandemii-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007764-pocaivska-lavra-zodnogo-slova-pro-sovid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007764-pocaivska-lavra-zodnogo-slova-pro-sovid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007884-ioninskij-monastir-zakrivaetsa-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007884-ioninskij-monastir-zakrivaetsa-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3008123-bila-hramiv-na-velikden-cerguvatimut-22-tisaci-policejskih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3008123-bila-hramiv-na-velikden-cerguvatimut-22-tisaci-policejskih.html


 

Лікарка прогнозує, що коронавірусом 

будуть інфіковані 80% українців 

В Україні мінімум 80% населення може бути 

інфіковано коронавірусом, але із заражених не 

більше 20% потребуватимуть госпіталізації, а 

5% - інтенсивної терапії, близько одного 

відсотка - інтубації.

 

УКРАЇНА 

 

Коронавірус та економіка: Зеленський іде 

на ефір до Шустера 

Президент України Володимир Зеленський має 

намір у п'ятницю, 17 квітня, взяти участь у 

вечірньому ток-шоу «Свобода слова Савіка 

Шустера», під час якого буде обговорюватися 

низка актуальних питань. 

 

 

ФДМУ не буде автоматично скасовувати 

орендну плату на час карантину 

Для отримання пільги з плати за оренду 

державного майна орендарі мусять довести, що 

не використовували це майно у період 

карантину, а припинення діяльності відбулося 

саме внаслідок карантинних заходів. 

 

Під Чорнобилем тліє трава - пожежники досі 

гасять кілька осередків 

У Зоні відчуження станом на 7 годин 17 квітня 

ще й досі тліють пеньки, трав’яний настил та 

деревина в пройдених вогнем осередках.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3008199-likarka-prognozue-so-koronavirusom-budut-infikovani-80-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3008199-likarka-prognozue-so-koronavirusom-budut-infikovani-80-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008089-koronavirus-ta-ekonomika-zelenskij-ide-na-efir-do-sustera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008089-koronavirus-ta-ekonomika-zelenskij-ide-na-efir-do-sustera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3008143-fdmu-ne-bude-avtomaticno-skasovuvati-orendnu-platu-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3008143-fdmu-ne-bude-avtomaticno-skasovuvati-orendnu-platu-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007631-pid-cornobilem-tlie-trava-pozezniki-dosi-gasat-kilka-oseredkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007631-pid-cornobilem-tlie-trava-pozezniki-dosi-gasat-kilka-oseredkiv.html


ЕКОНОМІКА 

 

Кредит під 0% під час карантину – це 

реальність. Як це працюватиме 

Бізнес вітає плани Уряду здешевити 

кредитування, а також – формулює зустрічні 

пропозиції. Досвід інших – теж дуже корисний

 

 

Ощадбанк розпочинає видачу «теплих 

кредитів» 

Ощадбанк розпочинає видачу «теплих 

кредитів», у цьому році держава компенсує 

отримувачам цих кредитів у банку понад 176 

млн грн.

 

 

Колишнє керівництво ОГХК хоче 

повернутися для продовження 

самозбагачення – ФДМУ 

Заступник голови Фонду державного майна 

України Сергій Ігнатовський висловив думку, 

що екскерівництво «Об'єднаної гірничо-

хімічної компанії» хоче знову керувати цією 

компанією, щоб продовжити самозбагачення. 

 

В Україні засіяли вже 32% від запланованих 

площ  

Аграрії України засіяли ярими зерновими, 

зернобобовими та технічними культурами вже 

4,8 млн га, що становить 32% до 

прогнозованих площ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007502-kredit-pid-0-pid-cas-karantinu-ce-realnist-ak-ce-pracuvatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007502-kredit-pid-0-pid-cas-karantinu-ce-realnist-ak-ce-pracuvatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007862-osadbank-rozpocinae-vidacu-teplih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007862-osadbank-rozpocinae-vidacu-teplih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3008224-kolisne-kerivnictvo-oghk-hoce-povernutisa-dla-prodovzenna-samozbagacenna-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3008224-kolisne-kerivnictvo-oghk-hoce-povernutisa-dla-prodovzenna-samozbagacenna-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3008224-kolisne-kerivnictvo-oghk-hoce-povernutisa-dla-prodovzenna-samozbagacenna-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3008224-kolisne-kerivnictvo-oghk-hoce-povernutisa-dla-prodovzenna-samozbagacenna-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3008156-v-ukraini-zasiali-vze-32-vid-zaplanovanih-plos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3008156-v-ukraini-zasiali-vze-32-vid-zaplanovanih-plos.html


 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Росія утримує українців у суворих умовах, 

аби “набити ціну” - Денісова 

Російська Федерація затримує, засуджує та 

утримує без надання медичної допомоги 

українців, аби збільшити "ціну" їхньої свободи.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Шеремета: розгляд апеляції на 

арешт Кузьменко перенесли на 28 квітня 

Київський апеляційний суд відклав розгляд 

апеляції на ухвалу суду першої інстанції про 

продовження тримання під вартою 

підозрюваній у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета, лікарці і 

волонтерці Юлії Кузьменко, на 28 квітня.

 

 

СБУ повідомила про підозру бойовику 

“Шумеру”, який командував обстрілом 

позицій ЗСУ 

Слідчі Служби безпеки України, залучені до 

операції Об’єднаних сил, під процесуальним 

керівництвом прокуратури Луганської області 

заочно повідомили про підозру ватажку одного 

із незаконних збройних формувань 

терористичної організації "ЛНР". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007803-rosia-utrimue-ukrainciv-u-suvorih-umovah-abi-nabiti-cinu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007803-rosia-utrimue-ukrainciv-u-suvorih-umovah-abi-nabiti-cinu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007970-sprava-seremeta-rozglad-apelacii-na-arest-kuzmenko-perenesli-na-28-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007970-sprava-seremeta-rozglad-apelacii-na-arest-kuzmenko-perenesli-na-28-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3008139-sbu-povidomila-pro-pidozru-bojoviku-sumeru-akij-komanduvav-obstrilom-pozicij-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3008139-sbu-povidomila-pro-pidozru-bojoviku-sumeru-akij-komanduvav-obstrilom-pozicij-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3008139-sbu-povidomila-pro-pidozru-bojoviku-sumeru-akij-komanduvav-obstrilom-pozicij-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3008139-sbu-povidomila-pro-pidozru-bojoviku-sumeru-akij-komanduvav-obstrilom-pozicij-zsu.html


 

Антикорупційний суд продовжить розгляд 

справи Омеляна 28 квітня 

Вищий антикорупційний суд 28 квітня 

продовжить розгляд справи щодо колишнього 

міністра інфраструктури Володимира Омеляна, 

якого підозрюють у декларуванні 

недостовірної інформації.

 

 

Справи Майдану: колишнього першого 

заступника голови СБУ арештували заочно 

Печерський райсуд столиці застосував до 

колишнього першого заступника голови 

Служби безпеки – керівника 

Антитерористичного центру при СБУ 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Великдень удома. У містах і селах 

посилюють карантин 

Скорочується рух транспорту, зачиняються 

магазини, встановлюються блок-пости

 

 

Від Леніна до Хрущова: Великдень «під 

совітами» – очима свідків епохи 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГУЛАГ. В’язень-доходяга, священик: «Знаєш, 

колись настануть такі часи, що крім імені 

Господнього в людей взагалі нічого не буде. 

Але навіть і цього буде достатньо для 

спасіння»

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007974-antikorupcijnij-sud-prodovzit-rozglad-spravi-omelana-28-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007974-antikorupcijnij-sud-prodovzit-rozglad-spravi-omelana-28-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008165-spravi-majdanu-kolisnogo-persogo-zastupnika-golovi-sbu-arestuvali-zaocno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3008165-spravi-majdanu-kolisnogo-persogo-zastupnika-golovi-sbu-arestuvali-zaocno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3008066-velikden-udoma-u-mistah-i-selah-posiluut-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3008066-velikden-udoma-u-mistah-i-selah-posiluut-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007232-vid-lenina-do-hrusova-velikden-pid-sovitami-ocima-svidkiv-epohi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007232-vid-lenina-do-hrusova-velikden-pid-sovitami-ocima-svidkiv-epohi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007232-vid-lenina-do-hrusova-velikden-pid-sovitami-ocima-svidkiv-epohi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007232-vid-lenina-do-hrusova-velikden-pid-sovitami-ocima-svidkiv-epohi.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

На Закарпатті проведуть віртуальну 

екскурсію сакуровими містами 

Закарпатські гіди 18 квітня проведуть 

віртуальну екскурсію містами, де зараз квітне 

сакура.

 

Дим у Києві: медики радять сидіти вдома і 

зробити вологе прибирання 

Кмянам через задимлення, яке спостерігається 

зранку в столиці, краще не виходити надвір та 

варто робити вологе прибирання у своїх 

помешканнях.

 

 

Вітер та великі площі: ДСНС пояснила, 

чому важко повністю загасити пожежу під 

Чорнобилем 

Рятувальники не можуть повністю загасити 

пожежу в Чорнобильській зоні відчуження з 4 

квітня через вітер та великі площі.

 

Українці в Бразилії показали свої великодні 

кошики ФОТО 

В українській громаді Бразилії, яка відзначала 

Світле Воскресіння Христове минулої неділі, 

поділилися, як відбувалося освячення пасок в 

умовах пандемії COVID-19 і показали вміст 

своїх великодніх кошиків. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3007675-na-zakarpatti-provedut-virtualnu-ekskursiu-sakurovimi-mistami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3007675-na-zakarpatti-provedut-virtualnu-ekskursiu-sakurovimi-mistami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007688-dim-u-kievi-mediki-radat-siditi-vdoma-i-zrobiti-vologe-pribiranna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007688-dim-u-kievi-mediki-radat-siditi-vdoma-i-zrobiti-vologe-pribiranna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3008121-viter-ta-veliki-plosi-dsns-poasnila-comu-vazko-povnistu-zagasiti-pozezu-pid-cornobilem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3008121-viter-ta-veliki-plosi-dsns-poasnila-comu-vazko-povnistu-zagasiti-pozezu-pid-cornobilem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3008121-viter-ta-veliki-plosi-dsns-poasnila-comu-vazko-povnistu-zagasiti-pozezu-pid-cornobilem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3008121-viter-ta-veliki-plosi-dsns-poasnila-comu-vazko-povnistu-zagasiti-pozezu-pid-cornobilem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3007932-ukrainci-v-brazilii-pokazali-svoi-velikodni-kosiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3007932-ukrainci-v-brazilii-pokazali-svoi-velikodni-kosiki.html
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