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ТОП 

 

Зеленський: У нас є чіткий план виходу з 

карантину (ВІДЕО) 

Президент Володимир Зеленський назвав 

умови для плавного виходу країни з карантину 

і анонсував представлення невдовзі Прем'єр-

міністром відповідного сценарію.

 

Медзаклади мають організувати 

безперервну вакцинацію - постанова 

санлікаря 

Місцеві органи влади та медичні заклади 

мають організувати проведення безперервної 

вакцинації в умовах пандемії нової 

коронавірусної інфекції COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011739-zelenskij-u-nas-e-citkij-plan-vihodu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011739-zelenskij-u-nas-e-citkij-plan-vihodu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011709-medzakladi-maut-organizuvati-bezperervnu-vakcinaciu-postanova-sanlikara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011709-medzakladi-maut-organizuvati-bezperervnu-vakcinaciu-postanova-sanlikara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011709-medzakladi-maut-organizuvati-bezperervnu-vakcinaciu-postanova-sanlikara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011709-medzakladi-maut-organizuvati-bezperervnu-vakcinaciu-postanova-sanlikara.html


 

Пандемія наклалася на всі аспекти відносин 

з ЄС, але не змінила пріоритети - Микола 

Точицький, Представник України при ЄС 

(Інтерв’ю) 

Минулої середи міністри закордонних справ 

Євросоюзу в режимі телеконференції 

обговорили ряд важливих 

зовнішньополітичних питань, серед яких 

окрему увагу приділили ситуації в Україні.

 

 

Нацбанк знизив облікову ставку до 8% 

Національний банк України ухвалив рішення 

про зниження з 24 квітня облікової ставки до 

8%.

 

Хто і коли отримає “карантинну тисячу” - 

постанова Кабміну 

Кабінет міністрів затвердив порядок виплати 1 

тисячі грн окремим категорія населення у 

зв'язку з надзвичайною ситуацією через 

поширення коронавірусу. 

 

 

Рятувальники зупинили розповсюдження 

вогню у Чорнобильській зоні 

Рятувальники продовжують боротися із вогнем 

у Зоні відчуження та на Житомирщині, вогню 

стає дедалі менше.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3011459-mikola-tocickij-predstavnik-ukraini-pri-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3011459-mikola-tocickij-predstavnik-ukraini-pri-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3011459-mikola-tocickij-predstavnik-ukraini-pri-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3011459-mikola-tocickij-predstavnik-ukraini-pri-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011546-nacbank-zniziv-oblikovu-stavku-do-8.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011546-nacbank-zniziv-oblikovu-stavku-do-8.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011761-hto-i-koli-otrimae-karantinnu-tisacu-postanova-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011761-hto-i-koli-otrimae-karantinnu-tisacu-postanova-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011594-ratuvalniki-zupinili-rozpovsudzenna-vognu-u-cornobilskij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011594-ratuvalniki-zupinili-rozpovsudzenna-vognu-u-cornobilskij-zoni.html


 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна засудила в ОБСЄ "земельний" указ 

Путіна та черговий "призов" у Криму 

Указ президента РФ, яким українців 

позбавлено права володіти землею в 

окупованому Криму, як і черговий незаконний 

призов кримчан на військову службу є грубим 

порушенням міжнародного права.

 

 

Україна очікує $2 мільярди траншу від 

МВФ у другому кварталі 

Національний банк прогнозує, що Україна 

може отримати транш від МВФ у другому 

кварталі 2020 року в розмірі 2 млрд дол. США.

 

 

Fitch підтвердило рейтинг України, але 

погіршило прогноз 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 

підтвердило довгостроковий рейтинг України 

на рівні B і погіршило прогноз по ньому з 

"позитивного" до "стабільного". 

 

Кулеба обговорив з главою МЗС Лівії 

звільнення 18 українських моряків 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

обговорив з главою МЗС Лівії Мухамедом 

Сіялою питання звільнення 18 українських 

моряків, які перебувають у місцях позбавлення 

волі на території цієї країни. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3011897-ukraina-zasudila-v-obse-zemelnij-ukaz-putina-ta-cergovij-prizov-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3011897-ukraina-zasudila-v-obse-zemelnij-ukaz-putina-ta-cergovij-prizov-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011582-ukraina-ocikue-2-milardi-transu-vid-mvf-u-drugomu-kvartali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011582-ukraina-ocikue-2-milardi-transu-vid-mvf-u-drugomu-kvartali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011410-fitch-pidtverdilo-rejting-ukraini-ale-pogirsilo-prognoz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011410-fitch-pidtverdilo-rejting-ukraini-ale-pogirsilo-prognoz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011674-kuleba-obgovoriv-z-glavou-mzs-livii-zvilnenna-18-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011674-kuleba-obgovoriv-z-glavou-mzs-livii-zvilnenna-18-ukrainskih-morakiv.html


 

Державній зерновій корпорації передали з 

Китаю засоби індивідуального захисту 

Китайська національна корпорація машинної 

промисловості та генеральних підрядів (ССЕС) 

передала для працівників Державної 

продовольчо-зернової корпорації України 

(ДПЗКУ) 10 тисяч захисних масок та 

респіраторів

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 7170 випадків 

COVID-19, за добу – 578 (ІНФОГРАФІКА) 

Станом на ранок 23 квітня в Україні 

лабораторно підтверджено 7 170 випадків 

захворювання на COVID-19, за добу 578 нових 

випадків.

 

 

МКІП опублікувало ролик з нагоди 

повернення українських медиків з Італії 

Міністерство культури та інформаційної 

політики опублікувало відео з нагоди 

повернення українських медиків з Італії 23 

квітня. 

 

В Україні запускають додаток "Дій вдома" - 

для контролю самоізоляції 

Уряд зобов`язав Мінцифри забезпечити 

функціонування електронного сервісу "Дій 

вдома", зокрема, інформаційної системи 

епідеміологічного контролю за поширенням 

COVID-19, що є частиною сервісу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011733-derzavnij-zernovij-korporacii-peredali-z-kitau-zasobi-individualnogo-zahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011733-derzavnij-zernovij-korporacii-peredali-z-kitau-zasobi-individualnogo-zahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011237-v-ukraini-pidtverdili-7170-vipadkiv-covid19-za-dobu-578-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011237-v-ukraini-pidtverdili-7170-vipadkiv-covid19-za-dobu-578-novih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011855-mkip-opublikuvalo-rolik-z-nagodi-povernenna-ukrainskih-medikiv-z-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011855-mkip-opublikuvalo-rolik-z-nagodi-povernenna-ukrainskih-medikiv-z-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011567-v-ukraini-zapuskaut-dodatok-dij-vdoma-dla-kontrolu-samoizolacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011567-v-ukraini-zapuskaut-dodatok-dij-vdoma-dla-kontrolu-samoizolacii.html


 

Мінцифри презентувало серіал-інструкцію 

про апарати ШВЛ 

Міністерство цифрової трансформації України 

презентувало відеопроєкт про коронавірус.

 

Супрун розповіла про небезпечний 

цитокіновий шторм у пацієнтів з 

коронавірусом 

Хворі на коронавірус можуть різко відчути 

погіршення стану і навіть померти через 

пошкодження легенів, мозку чи печінки, 

ймовірною причиною чого вважають 

цитокіновий шторм, коли імунна система 

занадто сильно і нерозбірливо реагує на 

інфекцію.

 

 

В Україні представили оновлену мобільну 

капсулу для перевезення хворих на COVID-

19 

У Полтаві представили оновлену й 

доопрацьовану версію першої української 

мобільної капсули для перевезення 

коронавірусних хворих.

 

 

Кличко каже, що коронавірусна хвороба 

може тривати понад місяць 

У середньому процес лікування на коронавірус 

триває 20 днів, але є випадки, коли людина 

хворіла 37 днів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011536-mincifri-prezentuvalo-serialinstrukciu-pro-aparati-svl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011536-mincifri-prezentuvalo-serialinstrukciu-pro-aparati-svl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011134-suprun-rozpovila-pro-nebezpecnij-citokinovij-storm-u-pacientiv-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011134-suprun-rozpovila-pro-nebezpecnij-citokinovij-storm-u-pacientiv-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011134-suprun-rozpovila-pro-nebezpecnij-citokinovij-storm-u-pacientiv-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011134-suprun-rozpovila-pro-nebezpecnij-citokinovij-storm-u-pacientiv-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011565-v-ukraini-predstavili-onovlenu-mobilnu-kapsulu-dla-perevezenna-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011565-v-ukraini-predstavili-onovlenu-mobilnu-kapsulu-dla-perevezenna-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011565-v-ukraini-predstavili-onovlenu-mobilnu-kapsulu-dla-perevezenna-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011565-v-ukraini-predstavili-onovlenu-mobilnu-kapsulu-dla-perevezenna-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011480-klicko-kaze-so-koronavirusna-hvoroba-moze-trivati-ponad-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011480-klicko-kaze-so-koronavirusna-hvoroba-moze-trivati-ponad-misac.html


 

Вінниччина лідирує за кількістю одужань 

від коронавірусу: хворобу подолали 45 осіб 

На Вінниччині станом на ранок четверга від 

коронавірусу одужали 45 осіб. За цим 

показником область лідирує серед регіонів 

країни.

 

УКРАЇНА 

 

ВР може голосувати за призначення 

Саакашвілі віцепрем'єром у вівторок-середу 

- Корнієнко 

Верховна Рада може голосувати за 

призначення експрезидента Грузії та 

колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла 

Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з 

питань реформ у вівторок або середу, 28-29 

квітня.

 

 

"Мрія" доставила в Україну медвантаж, що 

може увійти до книги рекордів Гіннеса – 

Зеленський (ФОТО, ВІДЕО) 

Транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив в 

Україну медичний вантаж з Китаю, який за 

обсягом може увійти в Книгу рекордів Гіннеса.

 

 

Візит Зеленського в Оман: НАЗК шукало 

відповіді тільки на два питання 

Перевірка обставин поїздки Президента 

України Володимира Зеленського в Оман в 

січні майже завершена.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011366-vinniccina-lidirue-za-kilkistu-oduzan-vid-koronavirusu-hvorobu-podolali-45-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011366-vinniccina-lidirue-za-kilkistu-oduzan-vid-koronavirusu-hvorobu-podolali-45-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011843-vr-moze-golosuvati-za-priznacenna-saakasvili-vicepremerom-u-vivtorokseredu-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011843-vr-moze-golosuvati-za-priznacenna-saakasvili-vicepremerom-u-vivtorokseredu-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011843-vr-moze-golosuvati-za-priznacenna-saakasvili-vicepremerom-u-vivtorokseredu-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011843-vr-moze-golosuvati-za-priznacenna-saakasvili-vicepremerom-u-vivtorokseredu-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011396-mria-dostavila-v-ukrainu-medvantaz-so-moze-uvijti-do-knigi-rekordiv-ginnesa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011396-mria-dostavila-v-ukrainu-medvantaz-so-moze-uvijti-do-knigi-rekordiv-ginnesa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011396-mria-dostavila-v-ukrainu-medvantaz-so-moze-uvijti-do-knigi-rekordiv-ginnesa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011396-mria-dostavila-v-ukrainu-medvantaz-so-moze-uvijti-do-knigi-rekordiv-ginnesa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011370-vizit-zelenskogo-v-oman-nazk-sukalo-vidpovidi-tilki-na-dva-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011370-vizit-zelenskogo-v-oman-nazk-sukalo-vidpovidi-tilki-na-dva-pitanna.html


 

Зеленський призначив голову 

Закарпатської ОДА 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Олексія Петрова головою Закарпатської 

обласної державної адміністрації.

 

 

Раді пропонують відновити держнагляд за 

діяльністю у сфері використання ядерної 

енергії 

На позачерговому пленарному засіданні 

Верховної Ради 24 квітня планується розгляд 

законопроєкту «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо безпеки використання 

ядерної енергії» (№2372).

 

 

Боротьба з безробіттям по-українськи: 

прем’єр пропонує вихід (АНАЛІТИКА) 

Уряд подбає, щоб безробітні українці змогли 

швидко знайти просту роботу на зарплатню у 

6-8 тисяч гривень. Наскільки це реалістично?

 

 

Депутат Гончаренко позивається до 

Кабміну через закриття метро ДОКУМЕНТ 

Народний депутат із фракції "Європейська 

солідарність" Олексій Гончаренко подав в 

Окружний адміністративний суд Києва позов 

до Кабінету міністрів через рішення про 

закриття метро. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011445-zelenskij-priznaciv-golovu-zakarpatskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011445-zelenskij-priznaciv-golovu-zakarpatskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011659-radi-proponuut-vidnoviti-derznaglad-za-dialnistu-u-sferi-vikoristanna-adernoi-energii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011659-radi-proponuut-vidnoviti-derznaglad-za-dialnistu-u-sferi-vikoristanna-adernoi-energii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011659-radi-proponuut-vidnoviti-derznaglad-za-dialnistu-u-sferi-vikoristanna-adernoi-energii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011659-radi-proponuut-vidnoviti-derznaglad-za-dialnistu-u-sferi-vikoristanna-adernoi-energii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011034-borotba-z-bezrobittam-poukrainski-premer-proponue-vihid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011034-borotba-z-bezrobittam-poukrainski-premer-proponue-vihid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011505-deputat-goncarenko-pozivaetsa-do-kabminu-cerez-zakritta-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011505-deputat-goncarenko-pozivaetsa-do-kabminu-cerez-zakritta-metro.html


ЕКОНОМІКА 

 

Шмигаль запевняє, що в Україні економіка 

працює 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що 

економіка в Україні працює, за винятком 

шести сфер. 

 

 

Українська економіка у 2020 році втратить 

5% - Нацбанк  

Українська економіка скоротиться на 5% у 

2020 році, але відновить зростання на рівні 

близько 4% у наступні роки.

 

 

Нацбанк прогнозує низьку інфляцію у 

квітні 

За попередніми даними Нацбанку, інфляція у 

квітні залишатиметься низькою, бо 

підвищеного попиту на товарному та 

валютному ринках не спостерігається. 

 

 

На окупованому Донбасі «реорганізують» 

вугільну галузь і закривають шахти - 

Мінреінтеграції 

На окупованих територіях Луганської області 

видобуток вугілля з початку року скоротився 

на 33%, а виробництво феросплавів – на 60%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011512-smigal-zapevnae-so-v-ukraini-ekonomika-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011512-smigal-zapevnae-so-v-ukraini-ekonomika-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011580-ukrainska-ekonomika-u-2020-roci-vtratit-5-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011580-ukrainska-ekonomika-u-2020-roci-vtratit-5-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011895-nacbank-prognozue-nizku-inflaciu-u-kvitni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011895-nacbank-prognozue-nizku-inflaciu-u-kvitni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011880-na-okupovanomu-donbasi-reorganizuut-vugilnu-galuz-i-zakrivaut-sahti-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011880-na-okupovanomu-donbasi-reorganizuut-vugilnu-galuz-i-zakrivaut-sahti-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011880-na-okupovanomu-donbasi-reorganizuut-vugilnu-galuz-i-zakrivaut-sahti-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011880-na-okupovanomu-donbasi-reorganizuut-vugilnu-galuz-i-zakrivaut-sahti-minreintegracii.html


 

Україна має запастися нафтою, поки ціна 

низька – експерт 

Поки ціни на нафту низькі, Україна має 

схвалити законодавство про формування 

нафтових запасів і почати їх формувати. 

 

 

Агрохолдинг МХП з початку року знизив 

ціну на курятину 

Провідний виробник курятини на українському 

ринку - компанія МХП збільшила обсяги 

виробництва цієї продукції, водночас 

зменшивши ціну на не

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд у Росії продовжив арешт 

кримськотатарського активіста до 15 

червня 

Російський суд у Сочі залишив під вартою 

кримськотатарського активіста Шабана 

Умерова до 15 червня 2020 року. 

 

 

Російський телехолдинг “шпигував” за 

кримськими інтернет-користувачами - СБУ 

Слідчі СБУ викрили холдинг російських 

телекомунікаційних компаній на негласному 

отриманні інформації користувачів інтернету в 

Криму, а також блокуванні українських 

інтернет-ресурсів на території тимчасово 

окупованого півострова.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011851-ukraina-mae-zapastisa-naftou-poki-cina-nizka-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011851-ukraina-mae-zapastisa-naftou-poki-cina-nizka-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011529-agroholding-mhp-z-pocatku-roku-zniziv-cinu-na-kuratinu-na-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011529-agroholding-mhp-z-pocatku-roku-zniziv-cinu-na-kuratinu-na-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3011905-sud-u-rosii-prodovziv-arest-krimskotatarskogo-aktivista-do-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3011905-sud-u-rosii-prodovziv-arest-krimskotatarskogo-aktivista-do-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3011905-sud-u-rosii-prodovziv-arest-krimskotatarskogo-aktivista-do-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3011905-sud-u-rosii-prodovziv-arest-krimskotatarskogo-aktivista-do-15-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3011903-rosijskij-teleholding-spiguvav-za-krimskimi-internetkoristuvacami-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3011903-rosijskij-teleholding-spiguvav-za-krimskimi-internetkoristuvacami-sbu.html


 

У Денісової наголосили, що примусове 

вивезення ромів із Франківщини є 

неприпустимим 

В Офісі омбудсмена, коментуючи ситуацію з 

особами ромської національності на Івано-

Франківщині, наголосили, що подібні 

дискримінаційні дії посадових осіб є 

неприпустимими.

 

 

Дітей не треба вдруге травмувати – Денісова 

про слідство щодо фільму "Дау" 

У процесі розслідування у справі використання 

малолітніх дітей в зйомках фільму "ДАУ. 

Дегенерація", що містять ознаки насильства та 

їх незаконної експлуатації, діти не мають 

вдруге піддаватися психологічному 

травмуванню.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Шеремета: поліція підтвердила 

обшуки у Кузьменко 

За місцем проживання співмешканця 

підозрюваної у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета, волонтерки і 

лікарки Юлії Кузьменко працівники поліції 

проводять обшуки. 

 

Холодницький доповість Раді про закриття 

справи проти експрокурора Кулика 

Керівник САП Назар Холодницький доповість 

про закриття Антикорупційним судом 

кримінального провадження за 

обвинуваченням колишнього прокурора 

Костянтина Кулика на засіданні Комітету 

Верховної Ради з питань антикорупційної 

політики.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011407-u-denisovoi-nagolosili-so-primusove-vivezenna-romiv-iz-frankivsini-e-nepripustimim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011407-u-denisovoi-nagolosili-so-primusove-vivezenna-romiv-iz-frankivsini-e-nepripustimim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011407-u-denisovoi-nagolosili-so-primusove-vivezenna-romiv-iz-frankivsini-e-nepripustimim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3011407-u-denisovoi-nagolosili-so-primusove-vivezenna-romiv-iz-frankivsini-e-nepripustimim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011053-ditej-ne-treba-vdruge-travmuvati-denisova-pro-slidstvo-sodo-filmu-dau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011053-ditej-ne-treba-vdruge-travmuvati-denisova-pro-slidstvo-sodo-filmu-dau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011358-sprava-seremeta-policia-pidtverdila-obsuki-u-kuzmenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011358-sprava-seremeta-policia-pidtverdila-obsuki-u-kuzmenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011380-holodnickij-dopovist-radi-pro-zakritta-spravi-proti-eksprokurora-kulika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011380-holodnickij-dopovist-radi-pro-zakritta-spravi-proti-eksprokurora-kulika.html


 

Нацрада призначила позапланову перевірку 

“112 Україна” 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення призначила позапланову 

перевірку телеканалу «112 Україна» за 

трансляцію мультфільму «Необыкновенное 

путешествие Серафимы» виробництва 

Російської Федерації. 

 

НАЗК іще перевіряє переліт Єрмака з 

Мінська  

Національне агентство з питань запобігання 

корупції ще продовжує перевірку обставин 

перельоту з Мінська глави Офісу Президента 

України Андрія Єрмака на літаку, який, за 

даними ЗМІ, належить бізнесменові Віктору 

Пінчуку.

 

Поліція припинила розшук Шарія за 

рішенням суду 

Нацполіція припинила розшук блогера 

Анатолія Шарія у рамках розслідування 

кримінальної справи відносно нього за 

рішенням суду.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зупиніться і «посмакуйте» гарне і приємне. 

Фокусуйтеся на задоволенні! - Олена 

Любченко, кандидат психологічних наук, 

медіа-психологиня (Інтерв'ю) 

Через пандемію ми ніби втратили контроль над 

своїм життям, що і підвищило нашу 

тривожність, кажуть психологи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011399-nacrada-priznacila-pozaplanovu-perevirku-112-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011399-nacrada-priznacila-pozaplanovu-perevirku-112-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011468-nazk-ise-perevirae-perelit-ermaka-z-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011468-nazk-ise-perevirae-perelit-ermaka-z-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011798-policia-pripinila-rozsuk-saria-za-risennam-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011798-policia-pripinila-rozsuk-saria-za-risennam-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010770-olena-lubcenko-kandidat-psihologicnih-nauk-mediapsihologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010770-olena-lubcenko-kandidat-psihologicnih-nauk-mediapsihologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010770-olena-lubcenko-kandidat-psihologicnih-nauk-mediapsihologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010770-olena-lubcenko-kandidat-psihologicnih-nauk-mediapsihologina.html


 

 

Суди “при карантині ”: як покарати чи 

захистити “людину без маски” 

АНАЛІТИКА 

Юристи ініціюють законодавчі та нормативні 

зміни для справедливого судового розгляду 

адмінсправ за порушення умов карантину

 

Посольство у Франції допомогло 

повернутися додому майже 2,8 тисячі 

українців  (ЕКСКЛЮЗИВ) 

Українські дипломати у Парижі продовжують 

надавати сприянням українцям, які потребують 

повернення на Батьківщину із Франції. 

Зокрема, вже було організовано повернення 

2789 громадян України.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

На транспортному порталі е-послуг 

з'явилося 5 нових сервісів 

На транспортному порталі електронних послуг 

з'явилося п'ять нових сервісів: е-кабінет 

моряка, сервіс відкритих даних транспортної 

галузі, сервіс е-документообігу, е-кабінет 

інспектора Укртрансбезпеки та чат-бот E-

transport для Telegram. 

 

Режисер “Дау” заявляє, що діти під час 

зйомок плакали не від болю 

Російський режисер Ілля Хржановський, якого 

звинувачують у можливому жорстокому 

поводженні з дітьми під час зйомок фільму 

«Дау» в Харкові, заявив, що ніяких дослідів 

над дітьми не проводили, а їх плач - природна 

реакція на навколишній сві

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011579-sudi-pri-karantini-ak-pokarati-ci-zahistiti-ludinu-bez-maski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011579-sudi-pri-karantini-ak-pokarati-ci-zahistiti-ludinu-bez-maski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011579-sudi-pri-karantini-ak-pokarati-ci-zahistiti-ludinu-bez-maski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011579-sudi-pri-karantini-ak-pokarati-ci-zahistiti-ludinu-bez-maski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011601-posolstvo-u-francii-dopomoglo-povernutisa-dodomu-majze-28-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011601-posolstvo-u-francii-dopomoglo-povernutisa-dodomu-majze-28-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011601-posolstvo-u-francii-dopomoglo-povernutisa-dodomu-majze-28-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011601-posolstvo-u-francii-dopomoglo-povernutisa-dodomu-majze-28-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011808-na-transportnomu-portali-eposlug-zavilosa-5-novih-servisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011808-na-transportnomu-portali-eposlug-zavilosa-5-novih-servisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011670-reziser-dau-zaavlae-so-diti-pid-cas-zjomok-plakali-ne-vid-bolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011670-reziser-dau-zaavlae-so-diti-pid-cas-zjomok-plakali-ne-vid-bolu.html


 

 

В Україні відкрили дитячий онлайн-садок 

На платформі Освітнього Хабу міста 

Києва стартував соціальний проєкт "Дитячий 

садок онлайн".

 

МАУ не літатиме до 11 травня – що 

пропонують пасажирам із квитками 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

попереджає про подальше вимушене 

скасування рейсів до 11 травня включно. 

 

Туристам покажуть тишу Львова у 

сферичному форматі  

У місті Лева працюють над створенням 

віртуального туру у форматі 360-градусної 

панорами.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011361-v-ukraini-vidkrili-ditacij-onlajnsadok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011361-v-ukraini-vidkrili-ditacij-onlajnsadok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011915-mau-ne-litatime-do-11-travna-so-proponuut-pasaziram-iz-kvitkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011915-mau-ne-litatime-do-11-travna-so-proponuut-pasaziram-iz-kvitkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3011443-turistam-pokazut-tisu-lvova-u-sfericnomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3011443-turistam-pokazut-tisu-lvova-u-sfericnomu-formati.html

