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ТОП 

 

Саакашвілі каже, в разі призначення віце-

прем'єром вестиме переговори з МВФ 

Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської 

ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що Президент 

Володимир Зеленський запропонував йому 

займатися переговорами з Міжнародним 

валютним фондом у разі, якщо він обійме 

посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ.

 

Програма “5-7-9%” – один із методів 

допомоги бізнесу під час пандемії - Юлія 

Ковалів, заступник керівника Офісу 

Президента України (ІНТЕРВ'Ю) 

Минув рік президентства Володимира 

Зеленського. Як почувалась у цей час 

економіка, що було з бізнесом?

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012268-saakasvili-kaze-v-razi-priznacenna-vicepremerom-vestime-peregovori-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012268-saakasvili-kaze-v-razi-priznacenna-vicepremerom-vestime-peregovori-z-mvf.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3012516-ulia-kovaliv-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3012516-ulia-kovaliv-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3012516-ulia-kovaliv-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3012516-ulia-kovaliv-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html


 

У Раді створили ТСК для перевірки заяв 

Уманського про “податкові схеми” 

Верховна Рада ухвалила постанову №3358 

«Про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань 

розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів 

можливих корупційних дій посадових осіб 

органів державної влади, які призвели до 

 

Кличко розповів про підготовку Києва до 

"поганого сценарію" 

У медичних закладах Києва можуть 

розгорнути до 7 тисяч ліжок.

 

Київ - на другому місці світового 

антирейтингу за станом повітря 

Станом на ранок 24 квітня Київ знаходиться на 

другій сходинці антирейтингу міст з найбільш 

забрудненим рівнем повітря в атмосфері.

  

 

Дистанційний Великдень, ізольовані в 

гуртожитку й тюльпани онлайн (ФОТО 

ТИЖНЯ) 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012259-u-radi-stvorili-tsk-dla-perevirki-zaav-umanskogo-pro-podatkovi-shemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012259-u-radi-stvorili-tsk-dla-perevirki-zaav-umanskogo-pro-podatkovi-shemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3012299-klicko-rozpoviv-pro-pidgotovku-kieva-do-poganogo-scenariu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3012299-klicko-rozpoviv-pro-pidgotovku-kieva-do-poganogo-scenariu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3012055-kiiv-na-drugomu-misci-svitovogo-antirejtingu-za-stanom-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3012055-kiiv-na-drugomu-misci-svitovogo-antirejtingu-za-stanom-povitra.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3012587-distancijnij-velikden-izolovani-v-gurtozitku-j-tulpani-onlajn.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3012587-distancijnij-velikden-izolovani-v-gurtozitku-j-tulpani-onlajn.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3012587-distancijnij-velikden-izolovani-v-gurtozitku-j-tulpani-onlajn.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3012587-distancijnij-velikden-izolovani-v-gurtozitku-j-tulpani-onlajn.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Волкер дав пораду Україні, аби змінити 

розрахунки Путіна 

Допоки президент РФ Володимир Путін 

вбачатиме в Україні слабку країну, він ніколи 

не відмовиться від агресивної політики для 

досягнення власних геополітичних цілей.

 

 

У Тбілісі пригрозили відкликати посла з 

Києва в разі призначення Саакашвілі 

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія 

підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати 

з України у разі призначення експрезидента 

Михайла Саакашвілі віцепрем'єром 

українського уряду.

 

Економічний спад в Росії є можливістю 

припинити війну на Донбасі – Пайфер 

Нинішнє суттєве погіршення економічної 

ситуації в Росії є можливістю припинення 

війни на Донбасі, тоді як питання повернення 

Криму залишається складнішим та 

довготривалішим процесом.

 

 

Нормандський формат: у Берліні сказали, 

чого очікують від онлайн-зустрічі 

Офіційний Берлін сподівається, що 

відеоконференція міністрів закордонних справ 

країн "нормандського формату" наступного 

тижня надасть імпульс імплементації рішень 

саміту Четвірки у Парижі в грудні 2019 року.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012672-volker-dav-poradu-ukraini-abi-zminiti-rozrahunki-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012672-volker-dav-poradu-ukraini-abi-zminiti-rozrahunki-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012610-u-tbilisi-prigrozili-vidklikati-posla-z-kieva-v-razi-priznacenna-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012610-u-tbilisi-prigrozili-vidklikati-posla-z-kieva-v-razi-priznacenna-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012623-ekonomicnij-spad-v-rosii-e-mozlivistu-pripiniti-vijnu-na-donbasi-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012623-ekonomicnij-spad-v-rosii-e-mozlivistu-pripiniti-vijnu-na-donbasi-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012379-normandskij-format-u-berlini-skazali-cogo-ocikuut-vid-onlajnzustrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012379-normandskij-format-u-berlini-skazali-cogo-ocikuut-vid-onlajnzustrici.html


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. 

 

 

Українці, які повернулися та не підключені 

до "Дії", пройдуть "класичну" обсервацію 

Українці, які повертаються додому з-за 

кордону, муситимуть пройти самоізоляцію з 

використанням мобільного застосунку «Дія» 

вдома або ж проживатимуть на період 

обсервації у підготовлених державою 

приміщеннях.

 

 

Приватність, здоров’я чи безпека — що 

обрати в умовах карантину? 

Попросити людей обирати між приватним 

життям, здоров’ям та безпекою — велика 

помилка. Запитаєте: «Чому?

 

 

Лікування одного хворого на коронавірус за 

добу коштує від 5 до 15 тисяч – Кличко 

Лікування одного хворого на коронавірус за 

добу коштує від 5 тис. до 15 тис. грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3012163-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3012163-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012499-narada-u-zelenskogo-ne-pidkluceni-do-dii-projdut-klasicnu-observaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012499-narada-u-zelenskogo-ne-pidkluceni-do-dii-projdut-klasicnu-observaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012412-privatnist-zdorova-ci-bezpeka-so-obrati-v-umovah-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012412-privatnist-zdorova-ci-bezpeka-so-obrati-v-umovah-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3012397-likuvanna-odnogo-hvorogo-na-koronavirus-za-dobu-kostue-vid-5-do-15-tisac-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3012397-likuvanna-odnogo-hvorogo-na-koronavirus-za-dobu-kostue-vid-5-do-15-tisac-klicko.html


 

Антитіла після зараження COVID-19 

з'являються у 26% людей — вчені 

Епідеміологічне дослідження, проведене 

фахівцями Інституту Пастера в середній школі 

в містечку Крепі-ан-Валуа в департаменті Уаз 

(північ Франції), яке опинилася в епіцентрі 

епідемії COVID-19, виявило, що 26% 

інфікованих вчителів, старшокласників та їхніх 

сімей мають антитіла проти вірусу.

 

 

У Києві запустили Telegram-бот для 

контролю самоізоляції 

Моніторинговий центр із протидії поширенню 

COVID-19 КМДА запустив Telegram-бот для 

киян, які знаходяться на самоізоляції.

 

 

Ляшко розповів, за яких умов лікарі 

отримають доплату в 300% 

Лікарні, які працюють з хворими на COVID-19, 

та уклали договір з НСЗУ, отримають 300% 

доплати до зарплати за квітень.

 

 

Лікар розповів, як Україні підготуватися до 

приходу другої хвилі коронавірусу восени 

Для того, щоб боротьба з другою хвилею 

коронавирусної інфекції, яка очікується 

восени, була ефективною, Україні потрібно 

робити акцент не на обмежувальних заходах, 

як сьогодні, а на впровадження програм 

інфекційної безпеки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3012017-antitila-pisla-zarazenna-covid19-zavlautsa-u-26-ludej-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3012017-antitila-pisla-zarazenna-covid19-zavlautsa-u-26-ludej-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3012225-u-kievi-zapustili-telegrambot-dla-kontrolu-samoizolacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3012225-u-kievi-zapustili-telegrambot-dla-kontrolu-samoizolacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012006-lasko-rozpoviv-za-akih-umov-likari-otrimaut-doplatu-v-300.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012006-lasko-rozpoviv-za-akih-umov-likari-otrimaut-doplatu-v-300.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3012025-likar-rozpoviv-ak-ukraini-pidgotuvatisa-do-prihodu-drugoi-hvili-koronavirusu-voseni.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3012025-likar-rozpoviv-ak-ukraini-pidgotuvatisa-do-prihodu-drugoi-hvili-koronavirusu-voseni.html


 

Супрун вважає, що в Україні загрозлива 

ситуація з вакцинами 

Близько 10 млрд гривень, виділених на 

державні закупівлі медичних препаратів і 

виробів у 2020 році, досі не почали 

використовуватися, у тому числі й на вакцини 

для безкоштовних щеплень у лікарнях.

 

УКРАЇНА 

 

 

Створення ТСК щодо заяв Уманського 

ініціював Президент – Єрмак 

Питання про створення у Верховній Раді 

Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки 

інформації ексміністра фінансів Ігоря 

Уманського про корупцію запропонував 

внести до порядку денного позачергової сесії 

Президент. 

 

В Офісі Президента вже підготували 

законопроєкт про "інвестиційних нянь" 

В Офісі Президента розроблено законопроєкт 

про «інвестиційних нянь», найближчим часом 

він буде поданий до Верховної Ради.

 

 

"Голос" хоче запитати у Саакашвілі – що 

означає “віце-прем'єр з реформ” 

Депутатська фракція політичної партії «Голос» 

планує провести зустріч із експрезидентом 

Грузії і колишнім главою Одеської 

облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі, 

кандидатура якого розглядається на посаду 

віцепрем'єр-міністра з реформ. 

https://www.ukrinform.com/rubric-society/3012723-suprun-vvazae-so-v-ukraini-zagrozliva-situacia-z-vakcinami.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3012723-suprun-vvazae-so-v-ukraini-zagrozliva-situacia-z-vakcinami.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3012746-stvorenna-tsk-sodo-zaav-umanskogo-iniciuvav-prezident-ermak.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3012746-stvorenna-tsk-sodo-zaav-umanskogo-iniciuvav-prezident-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3012620-v-ofisi-prezidenta-vze-pidgotuvali-zakonoproekt-pro-investicijnih-nan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3012620-v-ofisi-prezidenta-vze-pidgotuvali-zakonoproekt-pro-investicijnih-nan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012330-golos-hoce-zapitati-u-saakasvili-so-oznacae-vicepremer-z-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012330-golos-hoce-zapitati-u-saakasvili-so-oznacae-vicepremer-z-reform.html


 

ВР планує сертифікувати оператора системи 

передачі електроенергії відповідно до вимог 

ЄС 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт «Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо врегулювання кризи 

неплатежів на ринку електричної енергії та 

питання сертифікації оператора системи 

передачі)» (№3364). 

 

Втрата роботи на карантині - роз’яснення 

Держслужба зайнятості щодо допомоги 

Громадяни, які в період карантину були 

звільнені з останнього місця роботи за власним 

бажанням, та стали на облік в державній 

службі зайнятості, отримуватимуть допомогу 

по безробіттю з першого дня набуття набуття 

статусу безробітного.

 

Мовний омбудсмен написала заяву про 

звільнення 

Уповноважений із захисту державної мови 

Тетяна Монахова написала заяву про 

звільнення за власним бажанням.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Банківське законодавство та угода з МВФ є 

ключем до успіху України – Волкер 

Для того, щоб підвищити власну стійкість 

перед фактом російської агресії, Україні 

потрібно стати сильнішою, але ключем до 

цього на сьогодні є прийняття банківського 

законодавства та досягнення угоди з МВФ, що 

дозволить країні стабілізувати фінансову 

ситуацію.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3012414-vr-planue-sertifikuvati-operatora-sistemi-peredaci-elektroenergii-vidpovidno-do-vimog-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3012414-vr-planue-sertifikuvati-operatora-sistemi-peredaci-elektroenergii-vidpovidno-do-vimog-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3012414-vr-planue-sertifikuvati-operatora-sistemi-peredaci-elektroenergii-vidpovidno-do-vimog-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3012414-vr-planue-sertifikuvati-operatora-sistemi-peredaci-elektroenergii-vidpovidno-do-vimog-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011929-vtrata-roboti-na-karantini-rozasnenna-derzsluzba-zajnatosti-sodo-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011929-vtrata-roboti-na-karantini-rozasnenna-derzsluzba-zajnatosti-sodo-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012420-movnij-ombudsmen-napisala-zaavu-pro-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3012420-movnij-ombudsmen-napisala-zaavu-pro-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3012728-bankivske-zakonodavstvo-ta-ugoda-z-mvf-e-klucem-do-uspihu-ukraini-volker.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3012728-bankivske-zakonodavstvo-ta-ugoda-z-mvf-e-klucem-do-uspihu-ukraini-volker.html


 

До газифікації енергетики через нафтовий 

обвал  (Аналітика) 

Експерти прогнозують зниження ставок за 

окремими програмами. Але, щоб реально 

пожвавити кредитування, діяти треба рішучіше

 

НБУ знизив ставку до 6-річного мінімуму – 

дешеві кредити будуть? (Аналітика) 

Експерти прогнозують зниження ставок за 

окремими програмами. Але, щоб реально 

пожвавити кредитування, діяти треба рішучіше

 

 

Для ухвалення "банківського" закону 

потрібне сильне політичне лідерство – 

Яценюк 

Ухалення «банківського» закону, яке відкриває 

можливість співпраці України з МВФ, є не 

складним питанням за умови сильного 

політичного лідерства.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

"Ромський скандал": у Денісової вимагають 

публічного вибачення від мера Франківська 

Міський голова Івано-Франківська Руслан 

Марцінків має публічно перепросити за свою 

"скандальну" заяву щодо вивезення 

представників ромів з міста до Закарпаття.
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Дружини п'яти політв'язнів з Криму 

написали листа російському омбудсмену 

Дружини п'яти фігурантів сімферопольської 

групи «справи Хізб ут-Тахрір» звернулися до 

омбудсмена РФ Тетяни Москалькової у зв'язку 

«з жахливими, нелюдськими умовами 

тримання».

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ПриватБанк оскаржує стягнення 17 

мільйонів на користь компанії 

Коломойського 

Північний апеляційний господарський суд 

Києва відкрив апеляційне провадження за 

апеляційною скаргою АТ КБ "ПриватБанк" на 

рішення про стягнення з нього 17,3 млн грн 

накористь компанії "Арлан".

 

 

Справу про "плівки Єрмака" 

перекваліфікували та передали поліції 

У провадженні, яке було зареєстровано за 

зверненням нардепа Гео Лероса щодо 

отримання хабарів під час призначення на 

держпосади, було змінено кваліфікацію із 

зловживання впливом на шахрайство, і справу 

передали в поліцію.

 

В Харкові допитали директора дитбудинку, 

немовлят з якого знімали у фільмі "Дау" 

У Харкові, у зв’язку з відкриттям 

кримінальних проваджень за фактами 

можливих катувань, допитали директора 

обласного будинку дитини №3, вихованців 

якого 10 років тому задіяли в зйомках фільму 

Іллі Хржановського «Дау».
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зараз у фахівців є жарт: чия мафія 

переможе- парацетамолова чи ібупрофенова 

- імунолог (ІНТРЕВ'Ю) 

Федір Лапій – один з тих, що живе в новинах 

та з новинами про коронавірус у режимі нон-

стоп. Він відстежує чи не кожну західну 

публікацію та уважно досліджує перебіг 

хвороб, про які йдеться у медіа.

 

У Британії елітні арбітри заробляють 60 

тисяч фунтів за сезон - перший український 

футбольний суддя в Англії, Олександр 

Салій (ІНТЕРВ'Ю) 

Він уже 20 років мешкає у Великобританії. У 

відвертій розмові Олександр Салій розповів, як 

змінив Тернопіль на Лондон, скільки 

заробляють британські арбітри і що люблять 

скандувати британські фани, …

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Спецрейсом до Фінляндії вилетіли 200 

українських заробітчан 

Державна прикордонна служба України 

підтвердили інформацію про відправлення 23 

квітня спецрейсом до Фінляндії 200 

українських трудових мігрантів.

 

Українські туроператори пропонують 

переброньовувати тури без доплат 

Українські оператори виїзного туризму 

запропонували туристам без доплат 

перебронювати тури, дати яких припали на 

період карантину та літнього сезону, за 

напрямками: Єгипет, Туреччина, Іспанія, 

Греція та Туніс. 
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На Закарпатті громадська екоорганізація 

запатентувала новий вид захисної маски 

ФОТО 

Активісти з громадської організації 

“Гідроенергоекологія Карпат” придумали та 

запатентували новий вид багаторазової 

захисної маски для захисту від Covid-19. Вона 

виглядає як медичний щиток, але набагато 

функціональніша, легша та дешевша.

 

 

Імунолог дала рецепти здорового способу 

життя на карантині 

Українці під час карантину особливо мають 

дотримуватись усіх відомих рецептів 

здорового способу життя.

 

Рада скасувала штрафні бали за порушення 

правил дорожнього руху 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо штрафних балів" 

(№2809).

 

У Київському зоопарку почали демонтаж 

старого входу 

У Київському зоопарку у рамках реконструкції 

демонтують старий вхід.
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