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ТОП 

 

В Україні - перша смерть від коронавірусу 

В Україні зареєстровано перший летальнй 

випадок від Covid-19.

 

 

УКРАЇНА ЗАКРИВАЄ КОРДОН ДЛЯ 

ІНОЗЕМЦІВ 

Через 48 годин Україна закриє кордон для 

іноземних громадян на 2 тижні.

 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895883-v-ukraini-persa-smert-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895883-v-ukraini-persa-smert-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895846-ukraina-zakrivae-kordon-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895846-ukraina-zakrivae-kordon-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895846-ukraina-zakrivae-kordon-dla-inozemciv.html


 

Єрмак: У Мінську не було створено 

правового поля для визнання представників 

ОРДЛО 

На засіданні Тристоронньої контактної групи у 

Мінську 11 березня не було зроблено жодних 

кроків, які сьогодні створювали б правове поле 

для визнання представників ОРДЛО.

  

 

У Зеленського пояснили ситуацію із 

заблокованими на кордоні зі Словенією 

українцями 

Міністерство закордонних справ робить усе 

можливе для повернення на батьківщину 120 

українців, що виявилися заблокованими на 

кордоні між Італією та Словенією.

 

 

Усе про коронавірус в Україні. 

ІНФОГРАФІКА 

Кількість лабораторно підтверджених випадків 

COVID-19 в Україні - 3. Перший випадок був 

зафіксований 29 лютого. 

 

 

"Диванна" АФІША: чим зайняти себе під 

час карантину? 

Наша звична афіша подій стала неактуальною 

через карантин, тож ми зібрали для вас ідеї 

щодо того, як залишатися вдома і проводити 

час з максимальною користю

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895895-ermak-u-minsku-ne-bulo-stvoreno-pravovogo-pola-dla-viznanna-predstavnikiv-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895895-ermak-u-minsku-ne-bulo-stvoreno-pravovogo-pola-dla-viznanna-predstavnikiv-ordlo.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895895-ermak-u-minsku-ne-bulo-stvoreno-pravovogo-pola-dla-viznanna-predstavnikiv-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896024-u-zelenskogo-poasnili-situaciu-iz-zablokovanimi-na-kordoni-zi-slovenieu-ukraincami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896024-u-zelenskogo-poasnili-situaciu-iz-zablokovanimi-na-kordoni-zi-slovenieu-ukraincami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896024-u-zelenskogo-poasnili-situaciu-iz-zablokovanimi-na-kordoni-zi-slovenieu-ukraincami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896024-u-zelenskogo-poasnili-situaciu-iz-zablokovanimi-na-kordoni-zi-slovenieu-ukraincami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2895630-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2895630-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2895630-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2895484-divanna-afisa-cim-zajnati-sebe-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2895484-divanna-afisa-cim-zajnati-sebe-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2895484-divanna-afisa-cim-zajnati-sebe-pid-cas-karantinu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС продовжив санкції проти Росії 

Рада ЄС із внутрішніх справ, засідання якої 

відбулося у п’ятницю в Брюсселі, вирішила 

продовжити на наступні 6 місяців санкції 

проти Російської Федерації за дії, що 

підривають територіальну цілісність, 

суверенітет та незалежність України.

 

 

Українцям у Польщі гарантують 

безкоштовне лікування у разі коронавірусу 

Усі українці, які перебувають у Польщі, 

можуть розраховувати на безкоштовні тести на 

виявлення коронавірусу і безкоштовне 

лікування.

 

 

Україна призупинила залізничне 

сполучення зі Словаччиною 

Україна призупинила залізничне сполучення зі 

Словацькою Республікою через оголошення 

Словаччиною надзвичайного стану у зв'язку з 

коронавірусом.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Аваков повідомив про 12 захворювань 

коронавірусом в окупованій Горлівці 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 

повідомив про 12 випадків захворювання на 

коронавірус в окупованій Горлівці на 

Донеччині.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2896063-es-prodovziv-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2896063-es-prodovziv-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895418-ukraincam-u-polsi-garantuut-bezkostovne-likuvanna-u-razi-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895418-ukraincam-u-polsi-garantuut-bezkostovne-likuvanna-u-razi-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895418-ukraincam-u-polsi-garantuut-bezkostovne-likuvanna-u-razi-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2895634-ukraina-prizupinila-zaliznicne-spolucenna-zi-slovaccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2895634-ukraina-prizupinila-zaliznicne-spolucenna-zi-slovaccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2895634-ukraina-prizupinila-zaliznicne-spolucenna-zi-slovaccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2895636-avakov-povidomiv-pro-12-zahvoruvan-koronavirusom-v-okupovanij-gorlivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2895636-avakov-povidomiv-pro-12-zahvoruvan-koronavirusom-v-okupovanij-gorlivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2895636-avakov-povidomiv-pro-12-zahvoruvan-koronavirusom-v-okupovanij-gorlivci.html


 

 

Лікарі розповіли про симптоми першої 

жертви коронавірусу в Україні 

Лікарі відзначають різке погіршення стану, а 

відтак і швидку смерть хворої на Covid-19 у 

Житомирській області.

 

 

Ємець представив законопроєкт про 

коронавірус 

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець 

представив народним депутатам та 

представникам профільних відомств проєкт 

закону, що підвищить ефективність боротьби з 

коронавірусом, а також передбачає план дій 

при кризових ситуаціях щодо запобігань 

поширенню епідемії.

 

 

Коронавірус у Горлівку занесла жінка, яка 

повернулась із Китаю через Москву - 

Данілов 

Коронавірус у окупованій Горлівці Донецької 

області з’явився від жінки, яка поверталася 

туди з Китаю через Москву.

 

 

У регіони направлятимуть пересувні 

“антикоронавірусні” лабораторії 

В регіони, де спостерігатиметься навантаження 

на медичні заклади через коронавірус, 

направлятимуться спеціалізовані пересувні 

лабораторії.

 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896050-likari-rozpovili-pro-simptomi-persoi-zertvi-koronavirusu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896050-likari-rozpovili-pro-simptomi-persoi-zertvi-koronavirusu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896050-likari-rozpovili-pro-simptomi-persoi-zertvi-koronavirusu-v-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2896079-emec-predstaviv-zakonoproekt-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895997-koronavirus-u-gorlivku-zanesla-zinka-aka-povernulas-iz-kitau-cerez-moskvu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895997-koronavirus-u-gorlivku-zanesla-zinka-aka-povernulas-iz-kitau-cerez-moskvu-danilov.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895997-koronavirus-u-gorlivku-zanesla-zinka-aka-povernulas-iz-kitau-cerez-moskvu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896038-u-regioni-napravlatimut-peresuvni-antikoronavirusni-laboratorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896038-u-regioni-napravlatimut-peresuvni-antikoronavirusni-laboratorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2896038-u-regioni-napravlatimut-peresuvni-antikoronavirusni-laboratorii.html


 

Чи закриють Києв на в’їзд та виїзд? 

Влада Києва не ухвалювала жодних рішень 

щодо закриття міста на в’їзд і виїзд.

 

УКРАЇНА 

 

Представники ОРДЛО підписали у Мінську 

протокол як спостерігачі - Єрмак 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

заявив, що представники ОРДЛО підписали 

протокол засідання Тристоронньої контактної 

групи у Мінську 11 березня, в якому йдеться 

про створення Консультативної ради, як 

спостерігачі.

 

 

У "Слузі народу" вимагають не допустити 

представників ОРДЛО до переговорів 

України з РФ 

Представники політичної партії "Слуга 

народу" вимагають не допустити участі 

представників ОРДЛО у переговорах України з 

РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

 

 

Венедіктова впевнена, що Портнов не 

впливає на хід справ Порошенка 

В.о. глави Держбюро розслідувань Ірина 

Венедіктова висловила впевненість, що 

заступник глави Адміністрації президента 

часів Віктора Януковича Андрій Портнов не 

впливає на хід розслідування справ 

експрезидента Петра Порошенка. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2895826-u-klicka-sprostovuut-cutki-pro-zakritta-kieva-na-vizd-ta-viizd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2895826-u-klicka-sprostovuut-cutki-pro-zakritta-kieva-na-vizd-ta-viizd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895986-predstavniki-ordlo-pidpisali-u-minsku-protokol-ak-sposterigaci-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895986-predstavniki-ordlo-pidpisali-u-minsku-protokol-ak-sposterigaci-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895986-predstavniki-ordlo-pidpisali-u-minsku-protokol-ak-sposterigaci-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2896083-u-sluzi-narodu-vimagaut-ne-dopustiti-predstavnikiv-ordlo-do-peregovoriv-ukraini-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2896083-u-sluzi-narodu-vimagaut-ne-dopustiti-predstavnikiv-ordlo-do-peregovoriv-ukraini-z-rf.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895781-venediktova-vpevnena-so-portnov-ne-vplivae-na-hid-sprav-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895781-venediktova-vpevnena-so-portnov-ne-vplivae-na-hid-sprav-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2895781-venediktova-vpevnena-so-portnov-ne-vplivae-na-hid-sprav-porosenka.html


 

СЕТАМ отримало нового керівника 

Виконання обов’язків генерального директора 

державного підприємства «СЕТАМ» 

покладено на Олександра Мамро.

  

 

Зеленський підписав закон про середню 

освіту 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про повну загальну середню освіту".

 

Гуманітарної кризи з водою в Криму немає - 

постпред Зеленського в АРК 

Кризи з питною водою для населення Криму 

немає, а забезпечувати нею війська держави-

окупанта Україні не варто.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Спокійно: Україна з доларом по "5" – це не 

Україна з доларом по "25" АНАЛІТИКА 

Укрінформ порівняв те, якою Україна 

зустрічала світову іпотечну кризу-2008 і якою 

вона підійшла до коронавірусної кризи-2020

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896068-setam-otrimalo-novogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896068-setam-otrimalo-novogo-kerivnika.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895967-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-serednu-osvitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895967-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-serednu-osvitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2896042-gumanitarnoi-krizi-z-vodou-v-krimu-nemae-postpred-zelenskogo-v-ark.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2896042-gumanitarnoi-krizi-z-vodou-v-krimu-nemae-postpred-zelenskogo-v-ark.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2896042-gumanitarnoi-krizi-z-vodou-v-krimu-nemae-postpred-zelenskogo-v-ark.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896019-spokijno-ukraina-z-dolarom-po-5-ce-ne-ukraina-z-dolarom-po-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896019-spokijno-ukraina-z-dolarom-po-5-ce-ne-ukraina-z-dolarom-po-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896019-spokijno-ukraina-z-dolarom-po-5-ce-ne-ukraina-z-dolarom-po-25.html


 

Зеленський оголосив про ліквідацію 

Державної архітектурно-будівельної 

інспекції 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

чиновники у сфері будівництва “набудували 

хмарочос” із корупційних схем, та оголосив 

про ліквідацію Державної архітектурно-

будівельної інспекції.

 

 

У Криклія запевняють, що міжнародні 

вантажні перевезення не припиняються 

Рішення Ради національної безпеки і оборони 

України про закриття кордонів для іноземних 

громадян на два тижні не вплине не 

міжнародні вантажні перевезення.

 

 

За рік в Україні подорожчали всі алкогольні 

та тютюнові вироби 

З лютого 2019 року по лютий 2020 року 

подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети 

вітчизняного виробництва.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

У "Борисполі" арештували півтори тонни 

медичних масок, які прямували в ОАЕ та 

Італію 

В аеропорту "Бориспіль" сьогодні вранці 

заарештували півтори тонни медичних масок, 

які всупереч забороні уряду готували до 

відправлення в ОАЕ та Італію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2895593-zelenskij-ogolosiv-pro-likvidaciu-dabi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2895593-zelenskij-ogolosiv-pro-likvidaciu-dabi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896030-u-kriklia-zapevnaut-so-miznarodni-vantazni-perevezenna-ne-pripinautsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896030-u-kriklia-zapevnaut-so-miznarodni-vantazni-perevezenna-ne-pripinautsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896030-u-kriklia-zapevnaut-so-miznarodni-vantazni-perevezenna-ne-pripinautsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896055-za-rik-v-ukraini-podorozcali-vsi-alkogolni-ta-tutunovi-virobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896055-za-rik-v-ukraini-podorozcali-vsi-alkogolni-ta-tutunovi-virobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896055-za-rik-v-ukraini-podorozcali-vsi-alkogolni-ta-tutunovi-virobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895576-u-borispoli-arestuvali-pivtori-tonni-medicnih-masok-aki-pramuvali-v-oae-ta-italiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895576-u-borispoli-arestuvali-pivtori-tonni-medicnih-masok-aki-pramuvali-v-oae-ta-italiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895576-u-borispoli-arestuvali-pivtori-tonni-medicnih-masok-aki-pramuvali-v-oae-ta-italiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2895576-u-borispoli-arestuvali-pivtori-tonni-medicnih-masok-aki-pramuvali-v-oae-ta-italiu.html


 

Напад на Сивохо: поліція вже відпустила 12 

затриманих 

Столична поліція відпустила 12 осіб, яких 

раніше доправили до відділку через події під 

час презентації Національної платформи 

примирення і єдності.

 

 

У Запоріжжі звільнили директора парку, в 

якому загинула 8-річна дівчинка 

Міський голова Запоріжжя звільнив із займаної 

посади директора парку «Дубовий гай», у 

якому трагічно загинула 8-річна Ганна Ждан.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Нинішня криза може перевершити кризи 

1998, 2008, 2014 років АНАЛІТИКА 

Скорочення працівників вже почалися, на черзі 

– скорочення споживання і ділової активності. 

Як будемо запобігати

 

 

Чорний день для закарпатського туризму 

АНАЛІТИКА 

Як коронавірус за один день “з'їв” березневі 

заробітки туроператорів та гідів на Закарпатті
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Коронавірус: українка з Рима розповіла про 

карантин по-італійськи ВІДЕО 

Запроваджені в Італії суворі обмеження на 

відвідування громадських місць, відсутність 

дозвілля, неможливість вільного пересування 

тощо складно переносити психологічно, але 

при цьому є розуміння необхідності таких 

заходів і сподівання на краще.

 

Українські зірки знялися в інформаційній 

кампанії МОЗ (ФОТО) 

Українські зірки підтримали Міністерство 

охорони здоров’я України у масштабній 

інформаційній кампанії проти розповсюдження 

коронавірусу.

 

Мінцифри запустило сайт для "амбасадорів 

цифрової освіти" 

Міністерство цифрової трансформації України 

запускає сайт для людей, які хотіли б навчати 

цифрових навичок інших.

 

 

Хворі на коронавірус можуть бути 

заразними протягом 37 днів 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Хворі на коронавірус можуть бути заразними 

протягом багатьох тижнів, оскільки вірус може 

жити у дихальних шляхах до 37 днів.
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Просто слухай: Мішель Обама 

"Становлення" ПОДКАСТ 

У мемуарах Мішель Обама запрошує читачів у 

свій світ, розповідаючи про події, які її 

сформували – від дитинства в Чикаґо до Білого 

дому у Вашингтоні.  

 

Коронавірусний карантин, жіночі марші та 

силіконовий Кравчук ФОТО ТИЖНЯ 

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.
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