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ТОП 

 

Карантин продовжать до 22 травня – 

Шмигаль 

Кабінет міністрів має намір продовжити 

карантин до 22 травня.

 

 

Україні вдалося уникнути критичного 

сценарію з COVID-19 - Зеленський 

Україні вдалося уникнути критичного 

сценарію щодо поширення коронавірусу 

завдяки вчасно вжитим жорстким заходам та 

професіоналізму лікарів.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018417-urad-planue-prodovziti-karantin-do-22-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018417-urad-planue-prodovziti-karantin-do-22-travna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3018653-ukraini-vdalosa-uniknuti-kriticnogo-scenariu-z-covid19-zelenskij.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3018653-ukraini-vdalosa-uniknuti-kriticnogo-scenariu-z-covid19-zelenskij.html


 

Польща почала видавати українцям робочі 

візи 

Польські консульські установи в України з 

понеділка, 4 травня, відновлюють видачу 

робочих віз.

 

Мер Черкас прийшов до поліції, але допиту 

не було 

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, 

якого раніше викликали на допит у 

кримінальному провадженні про послаблення 

карантинних заходів у місті, прийшов у 

поліцію, але жодних слідчих дій із ним не 

провели.

 

На "Епіцентр" склали 29 протоколів про 

порушення карантину – Аваков 

Поліція впродовж останніх трьох днів провела 

перевірку понад 160-ти будівельних 

супермаркетів, на працівників мережі 

"Епіцентр" склали 29 протоколів про 

порушення карантинних вимог.

 

 

Тищенко переконує, що "Велюр" на 

карантині готував на самовивіз 

Під час карантину ресторан "Велюр" готував 

страви виключно на доставку і самовивезення.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018249-polsa-pocala-vidavati-ukraincam-roboci-vizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018249-polsa-pocala-vidavati-ukraincam-roboci-vizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018546-mer-cerkas-prijsov-do-policii-ale-dopitu-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018546-mer-cerkas-prijsov-do-policii-ale-dopitu-ne-bulo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018445-na-epicentr-sklali-29-protokoliv-pro-porusenna-karantinu-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018445-na-epicentr-sklali-29-protokoliv-pro-porusenna-karantinu-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3018548-tisenko-perekonue-so-velur-na-karantini-gotuvav-na-samoviviz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3018548-tisenko-perekonue-so-velur-na-karantini-gotuvav-na-samoviviz.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зафіксували 12 331 випадок 

коронавірусу, за добу – 418. ІНФОГРАФІКА 

В Україні зафіксовано 12 331 випадок 

коронавірусної хвороби COVID-19. За добу - 

418 нових випадків.

 

Уряд з 11 травня починає зняття перших 

карантинних обмежень – яких саме 

Уряд з 11 травня розпочинає зняття перших 

обмежень і переходить до концепції 

адаптивного карантину. 

 

 

Кабмін опублікував перелік видів допомоги 

у лікарнях під час карантину 

Кабінет міністрів опублікував перелік 

доволених видів медичної допомоги у лікарнях 

на час карантину.

  

 

Київ візьме на себе поховання померлих від 

COVID-19 – за зверненням родичів 

Місто візьме на себе відшкодування затрат на 

транспортування та кремацію померлих від 

COVID-19 за відповідним зверненням родичів 

чи інших осіб.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018186-v-ukraini-zafiksuvali-12-331-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-418.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018186-v-ukraini-zafiksuvali-12-331-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-418.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3018491-urad-z-11-travna-pocinae-znatta-persih-karantinnih-obmezen-akih-same.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3018491-urad-z-11-travna-pocinae-znatta-persih-karantinnih-obmezen-akih-same.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018760-kabmin-opublikuvav-perelik-vidiv-dopomogi-u-likarnah-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018760-kabmin-opublikuvav-perelik-vidiv-dopomogi-u-likarnah-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3018591-kiiv-vizme-na-sebe-pohovanna-pomerlih-vid-covid19-za-zvernennam-rodiciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3018591-kiiv-vizme-na-sebe-pohovanna-pomerlih-vid-covid19-za-zvernennam-rodiciv.html


 

Програма "Захист": 169 українців 

повернулися додому з Узбекистану, 

Казахстану та інших країн  

В рамках програми допомоги українцям за 

кордоном «Захист», українські дипломати 

допомогли повернути додому 169 громадян 

України та інших країн.

 

 

"Велюровий" карантин: у Києві закрили ще 

три ресторани 

Поліція встановила у Києві порушення 

карантинних вимог у ряді столичних закладів 

громадського харчування.

 

На Київщині закрили на карантин іще один 

гуртожиток 

У гуртожитках села Велика Олександрівка, 

села Петропавлівське, села Чубинське 

Київської області хворих не виявлено.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посли країн G7: Україна втратить 

підтримку у разі порушення незалежності 

антикорупційних органів 

Ухвалення законодавства, яке б порушувало 

незалежність антикорупційних інституцій, 

загрожує траєкторії реформ в Україні та 

підтримці міжнародної спільноти.

 

https://www.ukrinform.com/rubric-diaspora/3018506-programa-zahist-169-ukrainciv-povernulisa-dodomu-z-uzbekistanu-kazahstanu-ta-insih-krain.html
https://www.ukrinform.com/rubric-diaspora/3018506-programa-zahist-169-ukrainciv-povernulisa-dodomu-z-uzbekistanu-kazahstanu-ta-insih-krain.html
https://www.ukrinform.com/rubric-diaspora/3018506-programa-zahist-169-ukrainciv-povernulisa-dodomu-z-uzbekistanu-kazahstanu-ta-insih-krain.html
https://www.ukrinform.com/rubric-diaspora/3018506-programa-zahist-169-ukrainciv-povernulisa-dodomu-z-uzbekistanu-kazahstanu-ta-insih-krain.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3018512-velurovij-karantin-u-kievi-zakrili-se-tri-restorani.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3018512-velurovij-karantin-u-kievi-zakrili-se-tri-restorani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018558-na-kiivsini-zakrili-na-karantin-ise-odin-gurtozitok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018558-na-kiivsini-zakrili-na-karantin-ise-odin-gurtozitok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018305-ukraina-vtratit-pidtrimku-u-razi-porusenna-nezaleznosti-antikorupcijnih-organiv-posli-krain-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018305-ukraina-vtratit-pidtrimku-u-razi-porusenna-nezaleznosti-antikorupcijnih-organiv-posli-krain-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018305-ukraina-vtratit-pidtrimku-u-razi-porusenna-nezaleznosti-antikorupcijnih-organiv-posli-krain-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018305-ukraina-vtratit-pidtrimku-u-razi-porusenna-nezaleznosti-antikorupcijnih-organiv-posli-krain-g7.html


 

Індія дає Україні препарати для вакцинації 

військових інтернаціоналістів 

Збройні сили України отримають від 

представників уряду Республіки Індія 

медпрепарати для вакцинації особового складу 

наших національних контингентів.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський вніс зміни до положення про 

військову службу в СБУ 

Президент Володимир Зеленський вніс зміни 

до Положення про проходження військової 

служби військовослужбовцями Служби 

безпеки України.

 

Кабмін зняв "карантинну" заборону на 

проведення планових операцій - Степанов 

Кабінет міністрів дозволить проведення 

планових операцій, які були заборонені під час 

карантину.

 

 

Банківський законопроєкт: у комітеті Ради 

сказали, скільки правок "вижили" з понад 

16 тисяч 

Фінальна таблиця поправок до законопроєкту 

"Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення деяких 

механізмів регулювання банківської 

діяльності" (№2571-д), який розглядається за 

особливою процедурою, вийде в 72 рази 

меншою від початкової. 

https://www.ukrinform.com/rubric-society/3018676-india-dae-ukraini-preparati-dla-vakcinacii-vijskovih-internacionalistiv.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3018676-india-dae-ukraini-preparati-dla-vakcinacii-vijskovih-internacionalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018756-zelenskij-vnis-zmini-do-polozenna-pro-vijskovu-sluzbu-v-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018756-zelenskij-vnis-zmini-do-polozenna-pro-vijskovu-sluzbu-v-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018213-kabmin-znav-karantinnu-zaboronu-na-provedenna-planovih-operacij-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018213-kabmin-znav-karantinnu-zaboronu-na-provedenna-planovih-operacij-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018534-bankivskij-zakonoproekt-u-komiteti-radi-skazali-skilki-pravok-vizili-z-ponad-16-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018534-bankivskij-zakonoproekt-u-komiteti-radi-skazali-skilki-pravok-vizili-z-ponad-16-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018534-bankivskij-zakonoproekt-u-komiteti-radi-skazali-skilki-pravok-vizili-z-ponad-16-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018534-bankivskij-zakonoproekt-u-komiteti-radi-skazali-skilki-pravok-vizili-z-ponad-16-tisac.html


 

Кабмін призначив виконувача обов'язків 

голови Державної інспекції містобудування 

Кабінет міністрів України, на своєму засіданні 

звільнив Юрія Васильченка з посади голови 

Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України (ДАБІ) та призначив його на посаду 

виконуючого обов'язки голови Державної 

інспекції містобудування України (ДІМУ). 

 

Степанов прокоментував рішення мерів, які 

вирішили послабити карантин 

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, 

що мери міст, в яких вирішили послабити 

карантин, не зверталися з консультаціями до 

МОЗ, і припускають, що це політичне рішенн

 

Депутат Тищенко заявив про готовність 

годувати київських лікарів до кінця 

карантину 

Народний депутат Микола Тищенко заявив про 

те, що його ресторан "Велюр" заплатить 

штраф, коли підтвердиться, що він порушив 

закон, а також пообіцяв до закінчення 

карантину готувати обіди для київських 

лікарів.

 

 

Тимошенко заявляє, що отримала майже 

150 мільйонів компенсації за політичні 

репресії 

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко 

підтвердила отримання грошової компенсації 

збитку, заподіяного політичними репресіями 

2011-2014 років, у розмірі майже 150 млн грн 

від резидента США на стадії досудового 

врегулювання.

https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3018697-kabmin-priznaciv-vikonuvaca-obovazkiv-golovi-derzavnoi-inspekcii-mistobuduvanna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3018697-kabmin-priznaciv-vikonuvaca-obovazkiv-golovi-derzavnoi-inspekcii-mistobuduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018261-stepanov-prokomentuvav-risenna-meriv-aki-virisili-poslabiti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018261-stepanov-prokomentuvav-risenna-meriv-aki-virisili-poslabiti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018114-deputat-tisenko-zaaviv-pro-gotovnist-goduvati-kiivskih-likariv-do-kinca-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018114-deputat-tisenko-zaaviv-pro-gotovnist-goduvati-kiivskih-likariv-do-kinca-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018114-deputat-tisenko-zaaviv-pro-gotovnist-goduvati-kiivskih-likariv-do-kinca-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018114-deputat-tisenko-zaaviv-pro-gotovnist-goduvati-kiivskih-likariv-do-kinca-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018474-timosenko-zaavlae-so-otrimala-majze-150-miljoniv-kompensacii-za-politicni-represii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018474-timosenko-zaavlae-so-otrimala-majze-150-miljoniv-kompensacii-za-politicni-represii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018474-timosenko-zaavlae-so-otrimala-majze-150-miljoniv-kompensacii-za-politicni-represii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018474-timosenko-zaavlae-so-otrimala-majze-150-miljoniv-kompensacii-za-politicni-represii.html


 

Влада Черкащини спростовує фейк про 

додаткові сили Нацгвардії в обласному 

центрі (ВІДЕО) 

Черкаська ОДА назвала фейком інформацію 

про те, ніби на вулиці обласного центру вивели 

додаткові сили Національної гвардії.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Мінекономіки назвало вимоги до бізнесу, що 

"оживає" з 11 травня СПИСОК 

З 11 травня в Україні дозволять, зокрема, 

роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів 

за умови одно- чи двомісного розміщення за 

столами та роботу закладів громадського 

харчування на виніс. 

 

Україна та Латвія подвоять зусилля задля 

розвитку економічної співпраці та торгівлі - 

МЗС 

Міністр закордонних справ України та Латвії 

Дмитро Кулеба і Едгарс Рінкевичс у 

телефонній розмові приділили особливу увагу 

розвитку економічної та торговельної 

співпраці України та Латвії попри негативний 

вплив пандемії COVID-19.

 

 

Нацбанк прогнозує найскладніші часи для 

економіки на другий квартал-2020 

Національний банк очікує інфляції на рівні 5-

6% у 2020-2022 рр. та пожвавлення економіки 

після завершення карантину. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018118-vlada-cerkasini-sprostovue-fejk-pro-dodatkovi-sili-nacgvardii-v-oblasnomu-centri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018118-vlada-cerkasini-sprostovue-fejk-pro-dodatkovi-sili-nacgvardii-v-oblasnomu-centri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018118-vlada-cerkasini-sprostovue-fejk-pro-dodatkovi-sili-nacgvardii-v-oblasnomu-centri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018118-vlada-cerkasini-sprostovue-fejk-pro-dodatkovi-sili-nacgvardii-v-oblasnomu-centri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018751-minekonomiki-nazvalo-vimogi-do-biznesu-so-ozivae-z-11-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018751-minekonomiki-nazvalo-vimogi-do-biznesu-so-ozivae-z-11-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018674-ukraina-ta-latvia-podvoat-zusilla-zadla-rozvitku-ekonomicnoi-spivpraci-ta-torgivli-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018674-ukraina-ta-latvia-podvoat-zusilla-zadla-rozvitku-ekonomicnoi-spivpraci-ta-torgivli-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018674-ukraina-ta-latvia-podvoat-zusilla-zadla-rozvitku-ekonomicnoi-spivpraci-ta-torgivli-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018674-ukraina-ta-latvia-podvoat-zusilla-zadla-rozvitku-ekonomicnoi-spivpraci-ta-torgivli-mzs.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3018706-koronakriza-nacbank-prognozue-najskladnisi-casi-dla-ekonomiki-na-drugij-kvartal2020.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3018706-koronakriza-nacbank-prognozue-najskladnisi-casi-dla-ekonomiki-na-drugij-kvartal2020.html


 

Експерти очікують незначного зміцнення 

гривні цього тижня  

Поточного тижня очікується незначне 

ослаблення долара по відношенню до гривні, 

готівковий долар в банках може торгуватися 

близько 26,7/27,0 грн.

 

 

Енергобезпека України і Польщі: стартує 

будівництво газопроводу Baltic Pipe 

У Польщі та Данії одночасно розпочинається 

будівництво Балтійського газопроводу (Baltic 

Pipe), в результаті якого планується досягнути 

енергетичної незалежності від Росії Польщі та 

інших країн регіону, зокрема України.

 

 

НАЗК та Фонд держмайна уклали 

меморандум про співпрацю 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції (НАЗК) та Фонд державного майна 

України уклали Меморандум про співпрацю.

 

 

На карантині подешевшали м'ясо, молоко 

та овочі - Мінекономіки 

Ціни на м'ясо-молочні продукти в Україні за 

час карантину зменшилися на 15-20%, а на 

продукцію садівництва та ранні овочі - на 30-

40%.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Українці Латвії отримали листа від 

політв’язня Котова, який виступав проти 

агресії РФ 

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда 

отримала лист із СІЗО від московського 

опозиційного активіста Костянтина Котова, 

який виступав проти російської агресії в 

Україні та на захист українських політв'язнів.

 

У Вінниці лікарі обурені мізерною доплатою 

за роботу з коронавірусом 

У понеділок медики Вінницької центральної 

районної лікарні, яку визначено закладом 

госпітальної бази з лікування хворих на 

COVID-19, провели акцію протесту через 

мізерні доплати за роботу з інфікованими 

пацієнтами.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд дозволив ДБР вилучити в Чорновол 

посвідчення на нагородну зброю 

Печерський районний суд Києва постановив 

ухвалу щодо надання дозволу слідчому 

Державного бюро розслідувань на вилучення 

оригіналів посвідчень на нагородну зброю 

екснардепа Тетяни Чорновол.

 

 

 

У Верховному суді скаржаться на тиск у 

справі ПриватБанку 

До Вищої ради правосуддя надійшло 

повідомлення групи суддів Великої палати 

Верховного суду про втручання в їхню 

діяльність у справі ПАТ «КБ «ПриватБанк».
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Суд Києва заочно арештував Януковича - 

адвокат 

Печерський районний суд міста Києва обрав 

заочно запобіжний захід експрезиденту 

Віктору Януковичу у рамках розгляду справи 

щодо узурпації влади у вигляді тримання під 

вартою.

 

 

Слідство у справі "Федини-Звіробій" 

продовжили ще на 2 місяці 

Печерський районний суд Києва ухвалив 

рішення про продовження ще на 2 місяці 

строків слідства у справі, фігурантами якої є 

волонтерка Маруся Звіробій і народний 

депутат Софія Федина. 

 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Оригінальні методи лікування COVID-19, 

які можуть спрацювати - Сергій Борщов, 

анестезіолог, фахівець з інтенсивної терапії 

(Інтерв’ю) 

Наша розмова відкладалася: спочатку – на 

годинку, потім – на півтори, затим – на дві. 

Причина — раптова перевірка 

Санепідемстанції.

 

 

Овочевий рай чи пастка для виробників? 

Урожай овочів на Херсонщині очікують 

непоганий, та чи зуміють аграрії реалізувати 

продукцію?
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Авіаперевезення в Україні можуть 

дозволити з червня - оптимістичний 

сценарій Кабміну 

У Міністерстві інфраструктури України за 

оптимістичним сценарієм планують запускати 

авіаперевезення в червні цього року.

 

 

Кава на виніс, перукарні та парки - Київ 

готується пом’якшити карантин 

У столиці дозволять кав’ярням продавати каву 

на виніс. Підприємці зможуть працювати вже 

цього тижня. 

 

 

Зараз за Зеленського проголосували б 42,6% 

українців - КМІС (Опитування) 

Якби вибори Президента України відбувалися 

наприкінці квітня, то за чинного главу держави 

Володимира Зеленського проголосували б 

42,6% українців серед тих, хто визначився з 

кандидатом, за експрезидента Петра 

Порошенка — 14,9%.

 

 

Що зміниться в аеропортах і літаках після 

зняття заборони на польоти 

На пасажирів чекають суттєві зміни - 

обов'язкові маски, соціальна дистанція, теплові 

сканери, розрахунки тільки безготівкові
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Туристичний сезон на Львівщині хочуть 

розпочати 1 червня 

На Львівщині планують дати старт 

туристичному сезону 1 червня, приділивши 

особливу увагу еко- та агротуризму, 

оздоровчому напрямку відпочинку, а також 

мандрам для родин. 

 

У Карпатах через карантин перенесли 

презентацію Гобітхіла 

У Верховинському районі триває будівництво 

Гобітхіла. Втім, через пандемію коронавірусу 

презентацію казкового містечка довелося 

відкласти.

 

 

Кличко показав, як дрони дезінфікують 

Київ. ВІДЕО 

Київ використовує для дезінфекції міських 

об’єктів безпілотні літальні апарати - дрони.

 

У США вийшла книга Оксани Забужко 

У Сполучених Штатах вийшла збірка 

оповідань української письменниці та поетеси 

Оксани Забужко під назвою Your Ad Could Go 

Here («Тут могла бути ваша реклама»).
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Кінопремія "Золота Дзига" оголосила 

переможців 

Стрічка Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» 

стала найкращим фільмом 2019 року, а загалом 

перемогла у чотирьох номінаціях Четвертої 

національної кінопремії «Золота Дзиґа». 

 

"Волинська Голландія" цьогоріч закрита 

для туристів 

Тюльпанове поле, розташоване на 36-му 

кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села 

Свидники … 
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