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ТОП 

 

Під Чорнобилем гасять кілька осередків 

тління торф’яників 

Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та 

безумовного (обов’язкового) відселення 

локалізовані. 

 

В Україні пік COVID-19 очікується до 

середини травня – Єрмак 

В Україні очікується пік захворюваності на 

COVID-19 до середини травня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018959-pid-cornobilem-gasat-kilka-oseredkiv-tlinna-torfanikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018959-pid-cornobilem-gasat-kilka-oseredkiv-tlinna-torfanikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018959-pid-cornobilem-gasat-kilka-oseredkiv-tlinna-torfanikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018802-v-ukraini-pik-covid19-ocikuetsa-do-seredini-travna-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018802-v-ukraini-pik-covid19-ocikuetsa-do-seredini-travna-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018802-v-ukraini-pik-covid19-ocikuetsa-do-seredini-travna-ermak.html


 

Карантин найбільше вплинув на мікро, 

малий і середній бізнес - Шмигаль 

Ситуація в економіці України надзвичайно 

складна внаслідок карантинних заходів, 

спрямованих на боротьбу з поширенням 

коронавірусу COVID-19. 

 

 

Активних хворих в Італії поменшало на 100 

тисяч осіб 

В Італії кількість активних хворих на 

коронавірусну хворобу вперше за декілька 

тижнів знизилася до менше ніж 100 тисяч осіб. 

 

У Британії за добу зафіксували найменшу 

кількість померлих з кінця березня 

За останню добу у Британії зафіксували 288 

смертей унаслідок коронавірусу, що є 

найнижчим показником з кінця березня. 

 

Кількість інфікованих у Канаді перевищила 

60 тисяч 

Кількість підтверджених випадків зараження 

на новий коронавірус у Канаді досягла 60 

тисяч й продовжує зростати. 

СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018890-karantin-najbilse-vplinuv-na-mikro-malij-i-serednij-biznes-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018890-karantin-najbilse-vplinuv-na-mikro-malij-i-serednij-biznes-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018890-karantin-najbilse-vplinuv-na-mikro-malij-i-serednij-biznes-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018915-aktivnih-hvorih-v-italii-pomensalo-na-100-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018915-aktivnih-hvorih-v-italii-pomensalo-na-100-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018915-aktivnih-hvorih-v-italii-pomensalo-na-100-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018878-u-britanii-za-dobu-zafiksuvali-najmensu-kilkist-pomerlih-z-kinca-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018878-u-britanii-za-dobu-zafiksuvali-najmensu-kilkist-pomerlih-z-kinca-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018878-u-britanii-za-dobu-zafiksuvali-najmensu-kilkist-pomerlih-z-kinca-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018935-kilkist-infikovanih-u-kanadi-perevisila-60-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018935-kilkist-infikovanih-u-kanadi-perevisila-60-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018935-kilkist-infikovanih-u-kanadi-perevisila-60-tisac.html


 

Сенат Франції не підтримав урядову 

стратегію виходу з карантину 

Верхня палата французького парламенту – 

Сенат – не підтримала національну стратегію 

уряду щодо виходу з карантину починаючи з 

11 травня. 

 

Президент ПАРЄ назвав пандемію COVID-

19 випробуванням єдності Європи 

Рада Європи та країни-члени в умовах пандемії 

повинні взяти відповідальність у захисті 

європейських цінностей. 

 

 

Слова президента Румунії викликали 

дипломатичну суперечку з Угорщиною 

Нещодавні заяви президента Румунії Клауса 

Йоганніса стосовно румунських угорців 

викликали невдоволення у міністерстві 

закордонних справ Угорщини. 

 

Мер Праги 6 звернувся до голови ЄК із 

закликом засудити дії Росії 

Очільник району Прага 6, одної з частин 

столиці Чеської Республіки, Ондржей Коларж 

звернувся з відкритим листом до президента 

Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн з 

проханням засудити напади Росії на державу-

члена Європейського Союзу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018844-senat-francii-ne-pidtrimav-uradovu-strategiu-vihodu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018844-senat-francii-ne-pidtrimav-uradovu-strategiu-vihodu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018844-senat-francii-ne-pidtrimav-uradovu-strategiu-vihodu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018917-prezident-pare-nazvav-pandemiu-covid19-viprobuvannam-ednosti-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018917-prezident-pare-nazvav-pandemiu-covid19-viprobuvannam-ednosti-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018917-prezident-pare-nazvav-pandemiu-covid19-viprobuvannam-ednosti-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018927-slova-prezidenta-rumunii-viklikali-diplomaticnu-superecku-z-ugorsinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018927-slova-prezidenta-rumunii-viklikali-diplomaticnu-superecku-z-ugorsinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018927-slova-prezidenta-rumunii-viklikali-diplomaticnu-superecku-z-ugorsinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018909-mer-pragi-6-zvernuvsa-do-golovi-ek-iz-zaklikom-zasuditi-dii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018909-mer-pragi-6-zvernuvsa-do-golovi-ek-iz-zaklikom-zasuditi-dii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018909-mer-pragi-6-zvernuvsa-do-golovi-ek-iz-zaklikom-zasuditi-dii-rosii.html


 

Губернатори низки американських штатів 

планують послабити карантин 

Влада в окремих штатах США, де ситуація 

щодо захворюваності на COVID-19 демонструє 

помірну динаміку останніми днями, заявляє 

про наміри поетапно послаблювати карантинні 

заходи найближчими днями. 

 

Нетаньягу представив план виходу Ізраїлю 

з карантину 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 

представив основні положення плану виходу з 

коронавірусного карантину. 

 

 

Португалія відкриває невеликі крамниці, 

перукарні та автосалони 

Влада Португалії у рамках послаблення 

карантину відкрила невеликі магазини, 

перукарні та автосалони. 

 

Наступного тижня Туреччина послабить 

карантинні заходи — Ердоган 

Туреччина поступово починає послаблення 

карантинних заходів, запроваджених у зв'язку з 

пандемією коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018882-gubernatori-nizki-amerikanskih-stativ-planuut-poslabiti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018882-gubernatori-nizki-amerikanskih-stativ-planuut-poslabiti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018882-gubernatori-nizki-amerikanskih-stativ-planuut-poslabiti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018951-netanagu-predstaviv-plan-vihodu-izrailu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018951-netanagu-predstaviv-plan-vihodu-izrailu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018951-netanagu-predstaviv-plan-vihodu-izrailu-z-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018943-portugalia-vidkrivae-neveliki-kramnici-perukarni-ta-avtosaloni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018943-portugalia-vidkrivae-neveliki-kramnici-perukarni-ta-avtosaloni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018943-portugalia-vidkrivae-neveliki-kramnici-perukarni-ta-avtosaloni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018892-nastupnogo-tizna-tureccina-poslabit-karantinni-zahodi-erdogan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018892-nastupnogo-tizna-tureccina-poslabit-karantinni-zahodi-erdogan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018892-nastupnogo-tizna-tureccina-poslabit-karantinni-zahodi-erdogan.html


 

В Ірані деномінували та змінили назву 

валюти 

Депутати парламенту Ірану вирішили 

деномінувати власну валюту та змінити її 

назву. Відтепер ріали називатимуться 

томанами. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба та Маас позитивно оцінили 

активізацію "Норманді" 

Глави МЗС України та ФРН Дмитро Кулеба та 

Гайко Маас у телефонній розмові висловили 

задоволення фактом відновлення консультацій 

Нормандського формату на рівні міністрів 

закордонних справ. 

 

 

Сервіс Uber Eats із 3 червня припинить 

роботу в Україні 

Компанія Uber заявила про припинення роботи 

в Україні сервісу доставлення їжі Uber Eats із 3 

червня 2020 року. 

УКРАЇНА 

 

Секретаріат Кабміну та ОП погодили 25 

показників ефективності голів ОДА 

Секретаріат Кабінету міністрів та Офіс 

Президента погодили 25 показників для 

оцінювання ефективності роботи голів 

обласних державних адміністрацій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018929-v-irani-denominovali-ta-zminili-nazvu-valuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018929-v-irani-denominovali-ta-zminili-nazvu-valuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3018929-v-irani-denominovali-ta-zminili-nazvu-valuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018821-kuleba-ta-maas-pozitivno-ocinili-aktivizaciu-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018821-kuleba-ta-maas-pozitivno-ocinili-aktivizaciu-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018821-kuleba-ta-maas-pozitivno-ocinili-aktivizaciu-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018939-servis-uber-eats-iz-3-cervna-pripinit-robotu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018939-servis-uber-eats-iz-3-cervna-pripinit-robotu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018939-servis-uber-eats-iz-3-cervna-pripinit-robotu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018816-sekretariat-kabminu-ta-op-pogodili-25-pokaznikiv-efektivnosti-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018816-sekretariat-kabminu-ta-op-pogodili-25-pokaznikiv-efektivnosti-goliv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018816-sekretariat-kabminu-ta-op-pogodili-25-pokaznikiv-efektivnosti-goliv-oda.html


 

Зеленський мав "жорстку" розмову з 

Тищенком щодо роботи ресторану "Велюр" 

Президент Володимир Зеленський мав жорстку 

розмову з народним депутатом від фракції 

"Слуга народу" Миколою Тищенко після 

публікації журналістського розслідування про 

роботу пов'язаного з ним ресторану "Велюр". 

 

Глава ОП переконаний, що скандал з 

"плівками Єрмака" - спланована операція 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

заявив, що скандал за участю його брата був 

спланованою операцією і лише засвідчив 

відсутність корупції в ОП. 

 

Справа Шеремета: суд відхилив скаргу 

захисту Яни Дугарь 

Апеляційний суд залишив в силі запобіжний 

захід у вигляді нічного домашнього арешту 

підозрюваній у вбивстві журналіста Павла 

Шеремета Яні Дугарь. 

 

Кличко прокоментував можливість 

створення "партії мерів" 

Міські голови не виключають можливої участі 

в місцевих виборах у складі окремої партії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3018919-zelenskij-mav-zorstku-rozmovu-z-tisenkom-sodo-roboti-restoranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3018919-zelenskij-mav-zorstku-rozmovu-z-tisenkom-sodo-roboti-restoranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3018919-zelenskij-mav-zorstku-rozmovu-z-tisenkom-sodo-roboti-restoranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018873-v-op-nemae-korupcii-a-skandal-z-videozapisami-e-splanovanou-operacieu-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018873-v-op-nemae-korupcii-a-skandal-z-videozapisami-e-splanovanou-operacieu-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018873-v-op-nemae-korupcii-a-skandal-z-videozapisami-e-splanovanou-operacieu-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018925-sprava-seremeta-sud-vidhiliv-skargu-zahistu-ani-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018925-sprava-seremeta-sud-vidhiliv-skargu-zahistu-ani-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018925-sprava-seremeta-sud-vidhiliv-skargu-zahistu-ani-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018903-klicko-prokomentuvav-mozlivist-stvorenna-partii-meriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018903-klicko-prokomentuvav-mozlivist-stvorenna-partii-meriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018903-klicko-prokomentuvav-mozlivist-stvorenna-partii-meriv.html


 

Мер Черкас відмовився виступити у 

прямому ефірі "Свободи слова" та покинув 

студію 

Черкаський міський голова Анатолій 

Бондаренко відмовився виступити у прямому 

ефірі програми "Свобода слова". 

 

Петрашко пояснив, за яких умов в Україні 

можливе економічне зростання 

В Україні потрібно видавати підприємцям 

кредити щонайменше на 400 млрд грн на рік, 

тільки тоді буде зростання економіки від 8 до 

10%. 

 

Бізнес дав спецфонду боротьби з COVID-19 

при ОП понад 370 мільйонів - Тимошенко 

Загальний бюджет спеціального фонду, 

створеного для боротьби з поширенням з 

COVID-19 при Офісі Президента склав 374 

млн гривень, усі кошти були надані 

представниками бізнесу. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

поранений боєць ЗСУ 

За минулу добу збройні формування Російської 

Федерації 12 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018905-mer-cerkas-vidmovivsa-vistupiti-u-pramomu-efiri-svobodi-slova-i-pokinuv-studiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018905-mer-cerkas-vidmovivsa-vistupiti-u-pramomu-efiri-svobodi-slova-i-pokinuv-studiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018905-mer-cerkas-vidmovivsa-vistupiti-u-pramomu-efiri-svobodi-slova-i-pokinuv-studiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3018905-mer-cerkas-vidmovivsa-vistupiti-u-pramomu-efiri-svobodi-slova-i-pokinuv-studiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018913-petrasko-poasniv-za-akih-umov-v-ukraini-mozlive-ekonomicne-zrostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018913-petrasko-poasniv-za-akih-umov-v-ukraini-mozlive-ekonomicne-zrostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3018913-petrasko-poasniv-za-akih-umov-v-ukraini-mozlive-ekonomicne-zrostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018907-biznes-dav-specfondu-borotbi-z-covid19-pri-op-ponad-370-miljoniv-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018907-biznes-dav-specfondu-borotbi-z-covid19-pri-op-ponad-370-miljoniv-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018907-biznes-dav-specfondu-borotbi-z-covid19-pri-op-ponad-370-miljoniv-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3018957-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3018957-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3018957-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-poranenij-boec-zsu.html


 

5 травня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1949 році, була офіційно 

заснована Рада Європи. 

 

У МОЗ пояснили, чому одразу вийти з 

карантину не вдасться 

Якщо повністю вийти з карантину 11 травня, 

то в Україні може бути до 100 тисяч летальних 

випадків від коронавірусу. 

 

За тиждень рятувальники загасили 1 840 

пожеж та врятували 44 людини — ДСНС 

За тиждень підрозділи Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України загасили 1 840 

пожеж та врятували 44 людини. 

 

МВС купуватиме засоби захисту та 

дезінфекції тільки у українських виробників 

МВС прийняло рішення щодо закупівлі засобів 

індивідуального захисту та дезінфекції 

виключно у українських товаровиробників. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018309-5-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018309-5-travna-pamatni-dati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018899-u-moz-poasnili-comu-odrazu-vijti-z-karantinu-ne-vdastsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018937-za-tizden-ratuvalniki-zagasili-1-840-pozez-ta-vratuvali-44-ludini-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018937-za-tizden-ratuvalniki-zagasili-1-840-pozez-ta-vratuvali-44-ludini-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018937-za-tizden-ratuvalniki-zagasili-1-840-pozez-ta-vratuvali-44-ludini-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018965-mvs-kupuvatime-zasobi-zahistu-ta-dezinfekcii-tilki-u-ukrainskih-virobnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018965-mvs-kupuvatime-zasobi-zahistu-ta-dezinfekcii-tilki-u-ukrainskih-virobnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018965-mvs-kupuvatime-zasobi-zahistu-ta-dezinfekcii-tilki-u-ukrainskih-virobnikiv.html


 

Відомі актори презентували нову книжку 

Сенцова "Другу варто придбати" 

Видавництво Старого Лева підготувало 

відеопрезентацію нової книжки кінорежисера, 

сценариста та громадського активіста Олега 

Сенцова «Другу також варто придбати» – 

апокаліптичного роману, написаного у 

в’язниці. 

 

 

Зливи майже всюди, сніг у Карпатах та до 

+22°: погода до вихідних 

У вівторок, 5 травня, в Україні короткочасні 

дощі та грози, у східних, Сумській та 

Запорізькій областях подекуди град та шквали 

15-20 м/с. Температура вдень 14-19°, на півдні 

та сході країни - до 22° тепла. 

 

 

5 травня: народний календар і астровісник 

Між Лелем і Лялею, кому кульбабки зривати, 

кому на трон залазити, а кому потилицю 

чухати. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3018876-vidomi-aktori-prezentuvali-novu-knizku-sencova-drugu-varto-pridbati.html
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