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ТОП 

 

Нацбанк знизив облікову ставку до 10% 

Національний банк України ухвалив рішення із 

13 березня 2020 року знизити облікову ставку 

до 10%.

 

Сивохо заявляє, що невідомі зірвали 

презентацію Нацплатформи примирення і 

єдності 

Радник секретаря Ради національної безпеки і 

оборони Сергій Сивохо заявляє, що невідомі 

люди зірвали презентацію Національної 

платформи примирення та єдності.
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Bellingcat - про справу МН17: Росія 

планувала відправити на Донбас третій 

"Бук" (ЕКСКЛЮЗИВ) 

Росія відправила на непідконтрольну 

територію України два зенітно-ракетних 

комплексів "Бук", планувала відправити ще 

третій.

 

 

У документах НАТО немає положення про 

неможливість вступу країни з конфліктом - 

Пристайко 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко 

спростував міф про неможливість вступу до 

НАТО країни з конфліктом.

 

 

У “Голосі” пояснили відставку Вакарчука 

Святослав Вакарчук після відставки з посади 

голови політичної партії «Голос» як її лідер і 

моральний авторитет планує більше часу 

присвячувати політичним справам, зокрема 

зустрічам із виборцями та міжнародними 

партнерами.

 

 

Справи Майдану: суд арештував фігуранта 

справи про вбивство Вербицького ФОТО 

Печерський райсуд Києва арештував Сергія 

Мисливого, підозрюваного у викраденні і 

вбивстві активіста Революції Гідності Юрія 

Вербицького та викраденні колишнього 

народного депутата Ігоря Луценка.
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В Україні підтвердили ще два випадки 

коронавірусу 

В Україні зафіксовано два нових випадки 

коронавірусної інфекції.  

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МВФ готовий продовжити співпрацю з 

новим урядом України 

Міжнародний валютний фонд позитивно 

оцінив готовність нового уряду України 

продовжувати втілення реформ та 

макроекономічної політики задля стійкого 

зростання, а також висловив готовність 

підтримувати ці зусилля, зокрема через нову 

програму EFF.

 

 

Гроші ексчиновників часів Януковича: 

Латвія чекає від України доказів у справі 

про $30 мільйонів 

Латвія і досі не отримала від України доказів 

для розв'язання питання про повернення 

заарештованих латвійською стороною 30 млн 

доларів українських ексчиновників.

 

 

Експерти НАТО відклали візит до України 

через коронавірус 

Міноборони робить все щоб Збройні Сили 

України були максимально адаптовані до сил 

НАТО.
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Заборона на в'їзд до США стосуватиметься 

тих українців, які летять з країн Шенгену - 

МЗС 

Заборона на в'їзд до США у зв'язку з 

поширенням коронавірусу не стосується 

українців, які у попередні два тижні не 

відвідували країн Шенгенської зони у і не 

летять з них до Сполучених Штатів Америки. 

 

Київрада розірвала договори оренди з 

посольством РФ 

Київська міська рада розірвала договори 

оренди земельних ділянок на Подолі з 

посольством Росії в Україні.

 

 

Україна може обмежити авіасполучення з 

Німеччиною та Францією 

У Міністерстві інфраструктури України 

розглядають можливість обмеження 

авіаперевезень з та до Німеччини й Франції.

 

Міжнародні партнери планують допомогти 

Донеччині з водопостачанням 

У Краматорську представники Нідерландів 

обговорили з місцевими спеціалістами 

проблеми водопостачання Донеччини та 

управління водним господарством у регіоні.
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КОРОНАВІРУС 

 

МЗС назвало 11 країн, небезпечних через 

коронавірус 

Міністерство закордонних справ України 

постійно моніторить ситуацію з поширенням 

коронавірусу у низці країн і закликає українців 

максимально обережно ставитися до поїздок 

туди.

 

 

Україна починає підготовку до другої 

евакуації з Китаю - Кулеба 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

запровадила гнучку політику щодо зміни дати 

вильоту для квитків на всіх маршрутах через 

поширення коронавірусу Covid-19.

 

 

Евакуація з Уханя: українка з песиком поїде 

в Пекін, щоб оформити документи 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав 

посольству України доручення сприяти 

українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася 

від евакуації з Уханя у лютому через 

неможливість вивезти собаку, в оформленні 

необхідних документів на її улюбленця.

 

 

Вже у дев'яти регіональних лабораторіях 

МОЗ можна виявити коронавірус 

Міністерство охорони здоров'я додатково 

закупить швидкі тести та тест-системи для 

визначення нового коронавірусу Covid-19. 
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В Україні перенесли пробне ЗНО 

Пробне незалежне оцінювання у 2020 році 

відбудеться 4 та 11 квітня, учасники мають 

повторно роздрукувати запрошення-

перепустки.

 

 

Укрпошта повідомила, як працюватиме під 

час карантину 

Укрпошта під час запровадженого з 12 березня 

карантину працюватиме у звичайному режимі: 

доставлятиме пенсії та грошові виплати, а 

також продовжить приймати і відправляти 

посилки в Україні та за її межі.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон про розділення 

посад начальника Генштабу та 

головнокомандувача ЗСУ 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон “Про внесення змін до розділу VI 

"Прикінцеві та перехідні положення" закону 

"Про національну безпеку України" щодо …

 

 

Сивохо ніколи не був уповноважений 

офіційно представляти РНБО - Данілов 

Секретар Ради Національної безпеки та 

оборони (РНБО) Олексій Данілов заявляє, що 

один з 11-ти його радників Сергій Сивохо не 

уповноважений представляти позицію РНБО з 

будь-яких питань.
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Соколовська стала заступницею керівника 

Офісу Президента (УКАЗ) 

Президент Володимир Зеленський призначив 

ексміністра соціальної політики Юлію 

Соколовську заступником керівника Офісу 

Президента.

 

Заборона топчиновникам виїжджати за 

кордон: Дубінський подав позов до ОАСК 

До Окружного адміністративного суду міста 

Києва надійшов ще один позов Олександра 

Дубінського щодо заборони високопосадовцям 

виїжджати за кордон.

 

 

Ємець хоче доповнити медреформу 

державним страхуванням 

Реформа системи охорони здоров’я 

продовжується і буде доповнена напрямом на 

створення в Україні державної страхової 

медицини.

 

 

Нацкорпус звинуватив Сивохо у держзраді 

та подав заяву до СБУ 

Національний корпус направив до Служби 

безпеки України повідомлення про вчинення 

державної зради радником секретаря РНБО 

Сергієм Сивохо.
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ЕКОНОМІКА 

 

НБУ відправлятиме на “карантин” готівку 

від банків 

Національний банк рекомендує максимально 

перейти на безготівкові розрахунки на період 

карантину.

 

 

Нацбанк готовий викупити у Нафтогазу 

валюту, отриману від Газпрому 

Національний банк розраховує, що гроші, які 

Газпром виплатив Нафтогазу наприкінці 

минулого року, та які наразі лежать на його 

рахунках, будуть продані, а регулятор 

викупить їх у поповнення своїх резервів.

 

 

Україна - на третьому місці серед 

експортерів агропродукції до ЄС 

За обсягами постачання агропродукції до ЄС у 

період із грудня 2018 року по листопад 2019 

року Україна посіла третє місце у світі із 

показником у 7,3 мільярда євро.

 

 

Ірак зняв обмеження на експорт м’яса птиці 

з України 

Іраку зняв обмеження з України стосовно 

експорту продукції птахівництва, які були 

пов’язані зі спалахом пташиного грипу.
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Нацбанк цього тижня вже продав $700 

мільйонів 

Чистий продаж валюти Національним банком з 

початку тижня сягнув 700 млн дол. США.

 

 

Кількість публічних акціонерних товариств 

в Україні стрімко зменшується 

Станом на 1 березня 2020 року в Україні стало 

на 18,3% менше публічних акціонерних 

товариств, ніж роком раніше.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Список осіб для обміну узгодять протягом 

двох тижнів - ОБСЄ 

Під час засідання Тристоронньої контактної 

групи з питань мирного врегулювання ситуації 

на Донбасі сторони домовилися протягом 

найближчого тижня представити в ТКГ 

черговий список осіб, і протягом двох тижнів 

остаточно його узгодити.

 

 

“Сімферопольська справа”: окупанти 

“шиють” фігурантам ще одну статтю 

Кримськотатарським активістам Ремзі 

Бекірову, Фарходу Базарову та Раїму Айвазову, 

яким російська влада інкримінує участь у 

терористичній організації, додали ще одне 

звинувачення - у підготовці насильницького 

захоплення влади.
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В ОРДЛО затриманих систематично 

катують - місія ООН 

В ОРДЛО затриманих систематично катують 

та застосовують, зокрема, імітації страти та 

удари електричним струмом.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Конференцію ОПЗЖ в Одесі 

супроводжували бійки 

Штовханина, що час від часу переростала в 

бійки, супроводжувала 12 березня обласну 

конференцію партії "Опозиційна платформа - 

За життя", яка відбулась в одеському готелі 

"Брістоль".

 

 

Російську блогерку не впустили в Україну, 

навіть з новим паспортом 

Російську блогерку вдруге за останні місяці не 

впустили в Україну прикордонники Окремого 

контрольно-пропускного пункту “Київ” та 

продовжили термін заборони в'їзду на 10 років.

 

 

Справа Шеремета: суд розглядає апеляції на 

арешт Антоненка 

Київський апеляційний суд продовжив розгляд 

апеляційних скарг адвокатів підозрюваного у 

справі щодо вбивства журналіста Павла 

Шеремета, музиканта Андрія Антоненка 

(“Ріффмастера”) на продовження його арешту. 
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Китайський шпигун отримав 10 років за 

“цікавість” до українських ракет 

За матеріалами контррозвідки СБУ 

громадянина Китаю Шу Юаньцзє засудили за 

шпигунство. Наступні 10 років іноземець 

проведене за гратами в України.

 

 

Невідомі спалили авто голови Державної 

екологічної інспекції 

В.о. голови Державної екологічної інспекції 

Єгор Фірсов повідомив, що невідомі підпалили 

його авто. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Облікова ставка НБУ: кажуть, політика 

перемогла економіку. А може, навпаки? 

АНАЛІТИКА 

НБУ чи не вперше відреагував на кризу, як 

центробанки розвинених країн – зменшивши 

ціну грошей, намагаючись стимулювати 

економіку України

 

 

Бізнес на карантині: не знаєте, як 

організувати? Дивіться, як це робиться 

АНАЛІТИКА 

Дистанційна робота, дитячі куточки, 

обмеження відряджень і додаткова дезінфекція 

– це все вже застосовує бізнес в Україні
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Тиха агресія Росії? Як «Сбербанк» тисне на 

суддів, щоб зберегти контроль над 

українськими підприємствами 

АНАЛІТИКА 

Як суддям протидіяти навальній російській 

агресії на працівників української Феміди

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У п’ятницю 13 збираються одружитись у 

Києві майже пів сотні пар 

У першу в поточному році в "п’ятницю 

тринадцятого" в столиці планують одружитися 

47 пар.

 

 

У ніч на 29 березня Україна перейде на 

літній час 

Україна у ніч на неділю, 29 березня, перейде на 

літній час.

 

 

Автоматична фото і відеофіксація запрацює 

на дорогах з 1 травня 

Автоматична фото і відеофіксація 

правопорушень на дорогах у штатному режимі 

запрацює з 1 травня, а до того буде проведена 

широка інформаційна роз'яснювальна кампанія 

щодо цього.
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МАУ тимчасово дозволила змінити дати 

вильоту на всіх маршрутах 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

запровадила гнучку політику щодо зміни дати 

вильоту для квитків на всіх маршрутах через 

поширення коронавірусу Covid-19.

 

 

Анімаційний фестиваль Linoleum 2020 

приймає заявки 

Сьомий Міжнародний фестиваль актуальної 

анімації та медіа-мистецтва Linoleum, який 

відбудеться з 2 до 6 вересня у Києві, розпочав 

прийом заявок.

 

 

Що почитати: 10 книжок для 

"карантинного" березня (ОГЛЯД) 

Пропонуємо Вам десять новинок від 

українських видавництв, які можна почитати, 

поки в Україні триває карантин.

 

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