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ТОП 

 

Новий голова Державної податкової служби 

України (ІНФОГРАФІКА) 

49-річний Олексій Любченко був заступником 

у трьох голів ДПСУ, а ще раніше очолював 

податкову на Черкащині

 

Кабмін дозволив ринкам працювати, але 

назвав умову 

Кабінет міністрів дозволив працювати 

продовольчим ринкам під час карантину, але за 

умови дотримання певних критеріїв.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015861-novij-golova-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015861-novij-golova-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015701-kabmin-dozvoliv-rinkam-pracuvati-ale-nazvav-umovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015701-kabmin-dozvoliv-rinkam-pracuvati-ale-nazvav-umovu.html


 

Тест на Covid-19: кому, для чого, як 

застосовувати… АНАЛІТИКА 

В аптеках уже продають вітчизняні тести – але 

є питання. Державному інституту грошей так і 

не дали… Отже – експрес-тест, ІФА чи ПЛР?

 

 

Питання води в Україні стало питанням 

нацбезпеки - експерт 

Питання забезпеченістю України водними 

ресурсами наразі стало питанням національної 

безпеки.

 

 

МАУ: Вилетіти з Києва спецрейсами 

можуть лише іноземці, а повернутися — 

українці 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

роз'яснює, що вилетіти з Києва спецрейсами у 

період карантину можуть лише іноземці та 

нерезиденти з правом в’їзду до країн 

призначення, а повернутися можуть українці 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українці Америки закликали США до 

подальшої підтримки України в боротьбі з 

російською агресією 

Український конгресовий комітет Америки 

(УККА) закликав США й надалі підтримувати 

Україну в боротьбі з російською агресією.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015630-test-na-covid19-komu-dla-cogo-ak-zastosovuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015630-test-na-covid19-komu-dla-cogo-ak-zastosovuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016056-pitanna-vodi-v-ukraini-stalo-pitannam-nacbezpeki-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016056-pitanna-vodi-v-ukraini-stalo-pitannam-nacbezpeki-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016036-mau-viletiti-z-kieva-specrejsami-mozut-lise-inozemci-a-povernutisa-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016036-mau-viletiti-z-kieva-specrejsami-mozut-lise-inozemci-a-povernutisa-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016036-mau-viletiti-z-kieva-specrejsami-mozut-lise-inozemci-a-povernutisa-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016036-mau-viletiti-z-kieva-specrejsami-mozut-lise-inozemci-a-povernutisa-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3015597-ukrainci-ameriki-zaklikali-ssa-do-podalsoi-pidtrimki-ukraini-v-borotbi-z-rosijskou-agresieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3015597-ukrainci-ameriki-zaklikali-ssa-do-podalsoi-pidtrimki-ukraini-v-borotbi-z-rosijskou-agresieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3015597-ukrainci-ameriki-zaklikali-ssa-do-podalsoi-pidtrimki-ukraini-v-borotbi-z-rosijskou-agresieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3015597-ukrainci-ameriki-zaklikali-ssa-do-podalsoi-pidtrimki-ukraini-v-borotbi-z-rosijskou-agresieu.html


 

У Раді Європи очікують від України 

прогресу в розслідуванні вбивства 

Шеремета (ДОПОВІДЬ) 

Партнери у Раді Європи в сфері захисту 

представників ЗМІ очікують від уряду України 

прогресу в розслідуванні вбивства журналіста 

Павла Шеремета.

 

 

Уряд готовий до перемовин з 

європейськими країнами щодо заробітчан - 

Шмигаль 

Кабінет міністрів готовий вести переговори з 

європейськими країнами щодо офіційного 

працевлаштування українців на сезонні роботи.

  

 

Окупація Кадіївки: Українська Гельсінська 

спілка представила нові докази злочинів РФ 

(ЗВІТ) 

Українська Гельсінська спілка з прав людини 

(УГСПЛ) презентувала звіт про окупацію 

шахтарського міста Кадіївки (колишнього 

Стаханова) на Луганщині, зроблений на основі 

свідчень колишніх мешканців міста...

 

 

Румунія подякувала Україні за доставку 

медзасобів із Китаю 

Міністри оборони України та Румунії Андрій 

Таран та Ніколає-Іонел Чуке обговорили під 

час телефонної розмови аспекти регіональної 

безпеки, зокрема, ситуацію в Чорноморсько-

Азовському регіоні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015625-u-radi-evropi-ocikuut-vid-ukraini-progresu-v-rozsliduvanni-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015625-u-radi-evropi-ocikuut-vid-ukraini-progresu-v-rozsliduvanni-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015625-u-radi-evropi-ocikuut-vid-ukraini-progresu-v-rozsliduvanni-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015625-u-radi-evropi-ocikuut-vid-ukraini-progresu-v-rozsliduvanni-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015982-urad-gotovij-do-peremovin-z-evropejskimi-krainami-sodo-zarobitcan-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015982-urad-gotovij-do-peremovin-z-evropejskimi-krainami-sodo-zarobitcan-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015982-urad-gotovij-do-peremovin-z-evropejskimi-krainami-sodo-zarobitcan-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015982-urad-gotovij-do-peremovin-z-evropejskimi-krainami-sodo-zarobitcan-smigal.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/3015856-okupacia-kadiivki-ukrainska-gelsinska-spilka-predstavila-novi-dokazi-zlociniv-rf.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/3015856-okupacia-kadiivki-ukrainska-gelsinska-spilka-predstavila-novi-dokazi-zlociniv-rf.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/3015856-okupacia-kadiivki-ukrainska-gelsinska-spilka-predstavila-novi-dokazi-zlociniv-rf.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/3015856-okupacia-kadiivki-ukrainska-gelsinska-spilka-predstavila-novi-dokazi-zlociniv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015497-rumunia-podakuvala-ukraini-za-dostavku-medzasobiv-iz-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015497-rumunia-podakuvala-ukraini-za-dostavku-medzasobiv-iz-kitau.html


 

Польща почала видавати українцям робочі 

візи 

З середи, 29 квітня, громадяни України почали 

отримувати поштою польські робочі візи. 

 

 

Кулеба та генсек ОБСЄ разом відвідають 

Донбас 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

разом із генеральним секретарем ОБСЄ 

Томасом Гремінгером відвідають Донбас після 

покращення ситуації з COVID-19.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні запрацюють 872 ринки, на 

кожному - по два інспектори 

В Україні невдовзі запрацюють 872 

продовольчі ринки, однак, на кожному з них 

буде задіяно по двоє інспекторів Державної 

служби з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів для контролю 

дотримання санітарних норм.

 

 

На Вінниччині лабораторно підтвердили 

одужання від коронавірусу 101 людини 

На Вінниччині станом на 11.00 середи 

лабораторно підтверджено одужання від 

COVID-19 101 людини, за останню добу – 

шістьох осіб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016079-polsa-pocala-vidavati-ukraincam-roboci-vizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016079-polsa-pocala-vidavati-ukraincam-roboci-vizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015619-kuleba-ta-gensek-obse-razom-vidvidaut-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015619-kuleba-ta-gensek-obse-razom-vidvidaut-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015749-v-ukraini-zapracuut-872-rinki-na-koznomu-po-dva-inspektori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015749-v-ukraini-zapracuut-872-rinki-na-koznomu-po-dva-inspektori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015539-na-vinniccini-laboratorno-pidtverdili-oduzanna-vid-koronavirusu-101-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015539-na-vinniccini-laboratorno-pidtverdili-oduzanna-vid-koronavirusu-101-ludini.html


 

Ринки закриватимуть за порушення 

“карантинних” правил - Степанов 

Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 

контролюватиме дотримання карантинних 

заходів ринками.

 

У Дніпрі розвісили оголошення на 

будинках, де є підозри на коронавірус 

У Дніпрі на під’їздах будинків, де серед 

мешканців виявили підозри на зараження 

коронавірусом, міськжитлоуправління 

розмістило відповідні оголошення.

 

Пік смертності від коронавірусу в Україні 

прогнозують на 3-10 травня 

Пік нових випадків COVID-19 в день 

орієнтовно припаде на 2-5 травня, пік 

летальних випадків - на 3-10 травня.

 

 

У гуртожитку в Петропавлівській 

Борщагівці коронавірус виявили у 13 

студентів 

В гуртожитку у Петропавлівській Борщагівці 

протестовано ПЛР-тестами 70 осіб. З них 

лабораторно підтверджено 13 хворих. Ще 84 

особи очікують на результати тестування. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015452-rinki-zakrivatimut-za-porusenna-karantinnih-pravil-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015452-rinki-zakrivatimut-za-porusenna-karantinnih-pravil-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015520-u-dnipri-rozvisili-ogolosenna-na-budinkah-de-e-pidozri-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015520-u-dnipri-rozvisili-ogolosenna-na-budinkah-de-e-pidozri-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015818-pik-smertnosti-vid-koronavirusu-v-ukraini-prognozuut-na-310-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015818-pik-smertnosti-vid-koronavirusu-v-ukraini-prognozuut-na-310-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015874-u-gurtozitku-v-petropavlivskij-borsagivci-koronavirus-viavili-u-13-studentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015874-u-gurtozitku-v-petropavlivskij-borsagivci-koronavirus-viavili-u-13-studentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015874-u-gurtozitku-v-petropavlivskij-borsagivci-koronavirus-viavili-u-13-studentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015874-u-gurtozitku-v-petropavlivskij-borsagivci-koronavirus-viavili-u-13-studentiv.html


 

Очі, які запам'ятаються врятованим 

назавжди 

Сьогодні я провів кілька годин з цими людьми. 

І про них, як і про те, що вони роблять, можна 

говорити багато. Але я захотів, щоб ми 

зазирнули їм в очі.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков скликає позачергову Раду у 

четвер 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав розпорядження про скликання 

позачергового пленарного засідання 

парламенту на 13:30 у четвер, 30 квітня.

 

 

У «Голосі» заявляють, що Любченко 

підпадає під люстрацію 

Новопризначений голова Державної 

податкової служби Олексій Любченко підпадає 

під люстрацію.

 

 

Петиція про передачу Києво-Печерської 

лаври ПЦУ зібрала необхідні голоси 

Електронна петиція щодо припинення 

використання Києво-Печерської лаври 

Українською православною церквою 

Московського патріархату та передачі її у 

використання Православній церкві України 

(ПЦУ) брала необхідні 25 тисяч голосів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015847-oci-aki-zapamataut-vratovani-cimi-ludmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015847-oci-aki-zapamataut-vratovani-cimi-ludmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015820-razumkov-sklikae-pozacergovu-radu-u-cetver.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015820-razumkov-sklikae-pozacergovu-radu-u-cetver.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015948-u-golosi-zaavlaut-so-lubcenko-pidpadae-pid-lustraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015948-u-golosi-zaavlaut-so-lubcenko-pidpadae-pid-lustraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015610-peticia-pro-peredacu-kievopecerskoi-lavri-pcu-zibrala-neobhidni-golosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015610-peticia-pro-peredacu-kievopecerskoi-lavri-pcu-zibrala-neobhidni-golosi.html


 

Разумков не підтримує люстрацію: 

Відповідальність має бути персональною 

Верховна Рада не буде ухвалювати рішень 

щодо скасування закону про люстрацію під час 

карантину в умовах пандемії коронавірусу.

 

 

КСУ взявся за закон про скасування 

депутатської недоторканності 

Велика палата Конституційного суду 

розпочала розгляд подання 50 народних 

депутатів щодо конституційності закону, яким 

скасовано депутатську недоторканність.

 

Снайпер поранив українського військового 

під Новомихайлівкою 

Російські окупаційні війська обстріляли 

позиції Об’єднаних сил біля Новомихайлівки. 

Внаслідок обстрілу один український захисник 

отримав бойове травмування.

 

 

Уряд розглядатиме кожен запит щодо 

сезонних працівників з України окремо 

Кабінет міністрів окремо розглядатиме кожен 

запит роботодавців з-за кордону щодо 

сезонних працівників з України.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015427-razumkov-ne-pidtrimue-lustraciu-vidpovidalnist-mae-buti-personalnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015427-razumkov-ne-pidtrimue-lustraciu-vidpovidalnist-mae-buti-personalnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015638-ksu-vzavsa-za-zakon-pro-skasuvanna-deputatskoi-nedotorkannosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015638-ksu-vzavsa-za-zakon-pro-skasuvanna-deputatskoi-nedotorkannosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3015531-snajper-poraniv-ukrainskogo-vijskovogo-pid-novomihajlivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3015531-snajper-poraniv-ukrainskogo-vijskovogo-pid-novomihajlivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015061-urad-rozgladatime-kozen-zapit-sodo-sezonnih-pracivnikiv-z-ukraini-okremo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015061-urad-rozgladatime-kozen-zapit-sodo-sezonnih-pracivnikiv-z-ukraini-okremo.html


ЕКОНОМІКА 

 

Кабмін дає ФОПам 1,6 мільярда допомоги 

на дітей 

Кабінет міністрів України виділив 1,6 млрд грн 

з фонду боротьби з COVID-19 на виплату 

допомоги на дітей фізичним особам-

підприємцям, котрі обрали спрощену систему 

оподаткування та належать до першої, другої 

групи платників єдиного податку.

 

"Кредитні канікули" і рефінанс під 0% - 

уряд розширив програму підтримки бізнесу 

Кабінет міністрів уточнив категорію суб’єктів 

підприємництва, які зможуть стати учасниками 

програми "Доступні кредити 5-7-9%", та зняв 

обмеження щодо максимальної суми кредиту 

для рефінансування під нульову процентну 

ставку.

 

 

Середня зарплата зросла - Держстат 

розповів, у кого і на скільки 

Середня заробітна плата українців за березень 

2020 року становила 11 446 грн, на 11,8% 

більше, ніж за березень 2019 року.

 

 

Попит на кредити впав і став найменшим за 

п'ять років - Нацбанк 

У січні-березні 2020 року впав попит на 

кредити населенню та бізнесу. Банки очікують 

на подальше зниження активності 

кредитування.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015798-kabmin-dae-fopam-16-milarda-dopomogi-na-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015798-kabmin-dae-fopam-16-milarda-dopomogi-na-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015805-kreditni-kanikuli-i-refinans-pid-0-urad-rozsiriv-programu-pidtrimki-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015805-kreditni-kanikuli-i-refinans-pid-0-urad-rozsiriv-programu-pidtrimki-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015591-seredna-zarplata-zrosla-derzstat-rozpoviv-u-kogo-i-na-skilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015591-seredna-zarplata-zrosla-derzstat-rozpoviv-u-kogo-i-na-skilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015401-popit-na-krediti-vpav-i-stav-najmensim-za-pat-rokiv-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015401-popit-na-krediti-vpav-i-stav-najmensim-za-pat-rokiv-nacbank.html


 

Часткове безробіття: як отримати державну 

допомогу під час карантину 

Центр зайнятості упродовж трьох робочих днів 

після подання роботодавцем відповідних 

документів ухвалює рішення щодо надання 

допомоги з часткового безробіття в період 

карантину.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Під Кабміном поліція застосувала силу до 

журналіста Hromadske 

Представники підрозділу ТОР ( підрозділу 

патрульної поліції) застосували силу до 

журналіста телеканалу Hromadske Богдана 

Кутєпова та зламали його техніку.

 

 

Через погані умови у кримських тюрмах 

відкрили справу проти окупантів 

Прокуратура Автономної Республіки Крим 

розпочала кримінальне провадження за фактом 

незабезпечення окупаційною владою умов в 

місцях несвободи під час пандемії 

коронавірусу.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Федини: суд визначатиметься з 

термінами слідства у понеділок 

Судове засідання щодо продовження строків 

досудового слідства у справі, фігуранткою якої 

є народний депутат від «Європейської 

солідарності» Софія Федина, перенесли на 

понеділок, 4 травня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015993-castkove-bezrobitta-ak-otrimati-derzavnu-dopomogu-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015993-castkove-bezrobitta-ak-otrimati-derzavnu-dopomogu-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015504-pid-kabminom-policia-zastosuvala-silu-do-zurnalista-hromadske.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015504-pid-kabminom-policia-zastosuvala-silu-do-zurnalista-hromadske.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3015970-cerez-pogani-umovi-u-krimskih-turmah-vidkrili-spravu-proti-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3015970-cerez-pogani-umovi-u-krimskih-turmah-vidkrili-spravu-proti-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016011-sprava-fedini-sud-viznacatimetsa-z-terminami-slidstva-u-ponedilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016011-sprava-fedini-sud-viznacatimetsa-z-terminami-slidstva-u-ponedilok.html


 

Баканов і Венедіктова не прийшли на 

засідання ТСК у справі Гандзюк 

На засідання Тимчасової слідчої комісії ВР для 

здійснення парламентського контролю за 

розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк 

та інших громадських активістів протягом 

2017-2018 років очільники СБУ та ГПУ не 

прийшли.

 

Армії продавали небезпечний антисептик: 

СБУ викрила масштабне виробництво 

Військова контррозвідка СБУ виявила на 

Київщині масштабне виготовлення та 

реалізацію неякісних та небезпечних для 

здоров’я антисептичних засобів, у тому числі 

для потреб Збройних Сил України.

 

СБУ викрила масштабну схему розкрадання 

лісу на Закарпатті 

Служба безпеки України викрила і блокувала 

схему масштабного розкрадання державних 

лісових ресурсів у Закарпатській області.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Перша віртуальна «Норманді» 

Чи не будуть домовленості четвірки міністрів 

закордонних справ теж віртуальними?

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015535-bakanov-i-venediktova-ne-prijsli-na-zasidanna-tsk-u-spravi-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015535-bakanov-i-venediktova-ne-prijsli-na-zasidanna-tsk-u-spravi-gandzuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015859-armii-prodavali-nebezpecnij-antiseptik-sbu-vikrila-masstabne-virobnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015859-armii-prodavali-nebezpecnij-antiseptik-sbu-vikrila-masstabne-virobnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015773-sbu-vikrila-masstabnu-shemu-rozkradanna-lisu-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015773-sbu-vikrila-masstabnu-shemu-rozkradanna-lisu-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3015784-persa-virtualna-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3015784-persa-virtualna-normandi.html


 

Важливо, щоб окупований Донбас не 

перетворився на «епідеміологічну бомбу» - 

посол  (ЕКСКЛЮЗИВ) 

Україна підготувала конкретні пропозиції до 

відеоконференції голів МЗС нормандського 

формату, запланованої на 30 квітня, та 

сподівається на конструктивний підхід 

російської сторони.

 

У мене за 6 тижнів боротьби з 

коронавірусом не заразився жоден медик - 

Михайло Поляк, головний лікар 

Закарпатської обласної інфекційної лікарні 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Інформація про те, що в Закарпатській 

обласній інфекційній лікарні другий місяць 

приймають пацієнтів із COVID-19, і при цьому 

ніхто з медперсоналу не заразився, стала 

сенсаційною (аналізи методом ПЛР 

працівникам проводять регулярно)!

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Бердянську вже планують, як відкриють 

туристичний сезон 

Приморське місто Бердянськ, що в Запорізькій 

області, підготувало програму відкриття 

літнього туристичного сезону.

 

 

"Карантин так карантин": ексдепутат 

Ляшко замурував вхід до ресторану 

Тищенка 

Лідер Радикальної партії, колишній народний 

депутат Олег Ляшко разом з однопартійцями 

заклали бетонними блоками вхід до ресторану, 

пов'язаного з народним депутатом із фракції 

"Слуга народу" Миколою Тищенком "Велюр" і 

розписали вікна закладу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015968-vazlivo-sob-okupovanij-donbas-ne-peretvorivsa-na-epidemiologicnu-bombu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015968-vazlivo-sob-okupovanij-donbas-ne-peretvorivsa-na-epidemiologicnu-bombu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015968-vazlivo-sob-okupovanij-donbas-ne-peretvorivsa-na-epidemiologicnu-bombu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015968-vazlivo-sob-okupovanij-donbas-ne-peretvorivsa-na-epidemiologicnu-bombu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015858-mihajlo-polak-golovnij-likar-zakarpatskoi-oblasnoi-infekcijnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015858-mihajlo-polak-golovnij-likar-zakarpatskoi-oblasnoi-infekcijnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015858-mihajlo-polak-golovnij-likar-zakarpatskoi-oblasnoi-infekcijnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015858-mihajlo-polak-golovnij-likar-zakarpatskoi-oblasnoi-infekcijnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015858-mihajlo-polak-golovnij-likar-zakarpatskoi-oblasnoi-infekcijnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015858-mihajlo-polak-golovnij-likar-zakarpatskoi-oblasnoi-infekcijnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3015972-u-berdansku-vze-planuut-ak-vidkriut-turisticnij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3015972-u-berdansku-vze-planuut-ak-vidkriut-turisticnij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015587-karantin-tak-karantin-eksdeputat-lasko-iz-soratnikami-zamuruvav-vhid-do-restoranu-tisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015587-karantin-tak-karantin-eksdeputat-lasko-iz-soratnikami-zamuruvav-vhid-do-restoranu-tisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015587-karantin-tak-karantin-eksdeputat-lasko-iz-soratnikami-zamuruvav-vhid-do-restoranu-tisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015587-karantin-tak-karantin-eksdeputat-lasko-iz-soratnikami-zamuruvav-vhid-do-restoranu-tisenka.html


 

В Україні покажуть освітній серіал 

“Цифрові гроші” 

Міністерство цифрової трансформації України 

анонсувало презентацію нового освітнього 

серіалу на платформі "Дія.Цифрова освіта".

 

Українська дизайнерка організувала в 

Ухані онлайн-виставку, присвячену 

пандемії ФОТО 

У китайському місті Ухань розпочалась 

міжнародна онлайн-виставка «Розблоковані», 

присвячена пандемії та питанням охорони 

здоров’я.

 

В Україні перенесли запуск автофіксації 

порушень на дорогах 

Міністерство внутрішніх справ України 

переносить запуск системи автоматичної 

фотовідеофіксації порушень правил 

дорожнього руху через карантинні обмеження.

 

Безлюдна весна в Карпатах 

Цьогоріч карантин вніс поправки у 

календарний графік травневих свят у горах

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3015763-v-ukraini-pokazut-osvitnij-serial-cifrovi-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3015763-v-ukraini-pokazut-osvitnij-serial-cifrovi-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3015480-ukrainska-dizajnerka-organizuvala-v-uhani-onlajnvistavku-prisvacenu-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3015480-ukrainska-dizajnerka-organizuvala-v-uhani-onlajnvistavku-prisvacenu-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3015480-ukrainska-dizajnerka-organizuvala-v-uhani-onlajnvistavku-prisvacenu-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3015480-ukrainska-dizajnerka-organizuvala-v-uhani-onlajnvistavku-prisvacenu-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015431-v-ukraini-perenesli-zapusk-avtofiksacii-porusen-na-dorogah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015431-v-ukraini-perenesli-zapusk-avtofiksacii-porusen-na-dorogah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3014963-bezludna-vesna-v-karpatah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3014963-bezludna-vesna-v-karpatah.html

