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ТОП 

 

Уряд встановив режим надзвичайної 

ситуації у Києві та двох областях 

Кабінет міністрів запровадив режим 

надзвичайної ситуації у Дніпропетровській, 

Івано-Франківській областях та місті Києві.

 

 

В Україні підтвердили 29 випадків 

коронавірусу 

В Україні лабораторно підтверджено 29 

випадків зараження коронавірусом.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2901278-urad-vstanoviv-rezim-nadzvicajnoi-situacii-u-kievi-ta-dvoh-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2901278-urad-vstanoviv-rezim-nadzvicajnoi-situacii-u-kievi-ta-dvoh-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901342-v-ukraini-pidtverdili-29-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901342-v-ukraini-pidtverdili-29-vipadkiv-koronavirusu.html


 

Разумков виключає, що Рада закриється 

через Шахова 

Незважаючи на те що народний депутат і член 

депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов 

захворів на коронавірус Covid-19, Верховна 

Рада не закриватиметься на карантин і 

продовжить роботу.

 

Киянку оштрафували на 17 тисяч за 

порушення правил карантину 

Шевченківський райсуд Києва визнав винною 

у порушенні правил карантину жительку 

столиці, яка продавала продукти з рук у 

невстановленому місці. Її оштрафовано на 17 

тисяч гривень.

 

МОЗ відкликатиме ліцензії лабораторій, які 

не повідомлятимуть результати тестів на 

коронавірус 

Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме 

відкликання ліцензій приватних лабораторій на 

медичну практику при порушенні ними 

встановлених вимог звітування про результати 

тестів на коронавірус.

 

В Україні перша людина одужала від 

коронавірусу 

Чоловік із Чернівців, у якого першого в 

Україні було зареєстровано коронавірус, 

вилікувався і повертається додому.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2901208-razumkov-viklucae-so-rada-zakrietsa-cerez-sahova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2901208-razumkov-viklucae-so-rada-zakrietsa-cerez-sahova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2901127-kianku-ostrafuvali-na-17-tisac-za-porusenna-pravil-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2901127-kianku-ostrafuvali-na-17-tisac-za-porusenna-pravil-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900999-moz-vidklikatime-licenzii-laboratorij-aki-ne-povidomlatimut-rezultati-testiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900999-moz-vidklikatime-licenzii-laboratorij-aki-ne-povidomlatimut-rezultati-testiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900999-moz-vidklikatime-licenzii-laboratorij-aki-ne-povidomlatimut-rezultati-testiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900999-moz-vidklikatime-licenzii-laboratorij-aki-ne-povidomlatimut-rezultati-testiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900812-v-ukraini-persa-ludina-oduzala-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900812-v-ukraini-persa-ludina-oduzala-vid-koronavirusu.html


 

До Китаю відправили військовий літак по 

тести на Covid-19, маски й обладнання 

Військовий вантажний літак Іл-76 вилітає до 

Китаю по медичний вантаж, необхідний для 

боротьби з коронавірусною хворобою Covid-

19, наступного тижня полетить наступний 

літак.

 

МОЗ очікує велику партію тестів та 

розширить доступ до їх проведення 

Міністерство охорони здоров’я очікує 

поставки великої партії тестів на визначення 

Covid-19 цими вихідними, і з понеділка 

розраховує розширити доступ до тестування.

 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Михайло Крутіхін, експерт з питань 

енергетики. ІНТЕРВ’Ю 

Нафта по 20 доларів можлива, все залежить від 

коронавірусу

 

Кабмін скасував мито і ПДВ на деякі ліки та 

медобладнання 

Кабінет міністрів звільнив від сплати ввізного 

мита та ПДВ перелік лікарських засобів, 

медичних виробів та обладнання, необхідних 

для запобігання виникненню та поширенню 

коронавірусу.

https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900746-do-kitau-vidpravili-vijskovij-litak-po-testi-na-covid19-maski-j-obladnanna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900746-do-kitau-vidpravili-vijskovij-litak-po-testi-na-covid19-maski-j-obladnanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900997-moz-ocikue-veliku-partiu-testiv-ta-rozsirit-dostup-do-ih-provedenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900997-moz-ocikue-veliku-partiu-testiv-ta-rozsirit-dostup-do-ih-provedenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2901046-mihajlo-krutihin-ekspert-z-pitan-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2901046-mihajlo-krutihin-ekspert-z-pitan-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2901310-kabmin-skasuvav-mito-i-pdv-na-deaki-liki-ta-medobladnanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2901310-kabmin-skasuvav-mito-i-pdv-na-deaki-liki-ta-medobladnanna.html


 

Бізнес готовий надавати допомогу для 

захисту від Covid-19 

Більшість бізнес-компаній готові надавати 

допомогу суспільству у боротьбі з поширенням 

коронавірусу.

 

Через ProZorro вже можна закупити 

експрес-тести на коронавірус 

У ProzorroMarket доступні для закупівель тести 

на Covid-19.

 

Рахункова палата "знайшла" 5 мільярдів на 

боротьбу з коронавірусом 

Рахункова палата пропонує Верховній Раді та 

Кабміну терміново перенаправити на боротьбу 

з коронавірусом щонайменше 5 млрд грн з 

держбюджету.

 

НБУ заборонив банкам обмежувати виплату 

депозитів 

Національний банк України заборонив банкам 

вводити обмеження на виплату депозитів, 

термін яких закінчився.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2901249-biznes-gotovij-nadavati-dopomogu-dla-zahistu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2901249-biznes-gotovij-nadavati-dopomogu-dla-zahistu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2900668-cerez-prozorro-vze-mozna-zakupiti-eksprestesti-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2900668-cerez-prozorro-vze-mozna-zakupiti-eksprestesti-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2900697-rahunkova-palata-proponue-vidiliti-5-milardiv-na-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2900697-rahunkova-palata-proponue-vidiliti-5-milardiv-na-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2901038-nbu-zaboroniv-bankam-obmezuvati-viplatu-depozitiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2901038-nbu-zaboroniv-bankam-obmezuvati-viplatu-depozitiv.html


УКРАЇНА  

 

В Італії від коронавірусу померла ще одна 

українка - представник діаспори 

В італійській провінції Бергамо від 

коронавірусу померла українка родом із 

Львівської області.

 

 

Топменеджер Нафтогазу самоізолювався 

через підозру на коронавірус 

Глава газового дивізіону НАК "Нафтогаз 

України" Андрій Фаворов самоізолювався 

через підозру на коронавірус.

 

Українські науковці виготовили першу 

партію експрес-тестів 

Україна отримала першу партію експрес-тестів 

на коронавірус, виготовлену Інститутом 

молекулярної біології Національної академії 

наук.

 

Київ отримає ще 100 тисяч медичних масок 

- мер 

Київ замовив на українських підприємствах ще 

100 тисяч медичних масок, які очікує отримати 

найближчим часом.

https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900644-v-italii-vid-koronavirusu-pomerla-se-odna-ukrainka-predstavnik-diaspori.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900644-v-italii-vid-koronavirusu-pomerla-se-odna-ukrainka-predstavnik-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901140-topmenedzer-naftogazu-samoizoluvavsa-cerez-pidozru-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901140-topmenedzer-naftogazu-samoizoluvavsa-cerez-pidozru-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900828-ukrainski-naukovci-vigotovili-persu-partiu-eksprestestiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900828-ukrainski-naukovci-vigotovili-persu-partiu-eksprestestiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2900904-kiiv-otrimae-se-100-tisac-medicnih-masok-mer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2900904-kiiv-otrimae-se-100-tisac-medicnih-masok-mer.html


 

Київські лікарні мають понад 300 апаратів 

штучної вентиляції легень - Кличко 

У київських лікарнях вже є понад 300 апаратів 

штучної вентиляції легень.

 

За кордоном від коронавірусу лікуються 13 

українців - МЗС 

Лікування від коронавірусу за кордоном 

проходять 13 українців, а на карантині 

перебувають 38 громадян України.

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Порушення карантину: поліція склала 405 

протоколів і розслідує шість справ 

Поліцейські склали 405 адмінпротоколів та 

розпочали шість кримінальних проваджень за 

порушення правил карантину.

 

Продукти додому та комуналка онлайн: 

МОЗ закликає українців піклуватися про 

літніх родичів 

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що 

літні люди знаходяться в зоні підвищеного 

ризику у зв'язку з поширення Covid-19, і 

закликали українців попіклуватися про родичів 

похилого віку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2900941-kiivski-likarni-maut-ponad-300-aparativ-stucnoi-ventilacii-legen-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2900941-kiivski-likarni-maut-ponad-300-aparativ-stucnoi-ventilacii-legen-klicko.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900635-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuutsa-13-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900635-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuutsa-13-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900707-porusenna-karantinu-policia-sklala-405-protokoliv-i-rozslidue-sist-sprav.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900707-porusenna-karantinu-policia-sklala-405-protokoliv-i-rozslidue-sist-sprav.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900729-produkti-dodomu-ta-komunalka-onlajn-moz-zaklikae-ukrainciv-pikluvatisa-pro-litnih-rodiciv.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900729-produkti-dodomu-ta-komunalka-onlajn-moz-zaklikae-ukrainciv-pikluvatisa-pro-litnih-rodiciv.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900729-produkti-dodomu-ta-komunalka-onlajn-moz-zaklikae-ukrainciv-pikluvatisa-pro-litnih-rodiciv.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900729-produkti-dodomu-ta-komunalka-onlajn-moz-zaklikae-ukrainciv-pikluvatisa-pro-litnih-rodiciv.html


 

Дезінфекція та маски: МОЗ просить 

супермаркети та аптеки не забувати про 

безпеку 

Мережі супермаркетів, аптек, банків та АЗС 

мають забезпечити для своїх працівників та 

відвідувачів безпечні умови перебування у цих 

приміщеннях.

 

АТБ, Rozetka та "Нова пошта" разом 

запускають експрес-доставку продуктів 

Компанії АТБ, Rozetka та "Нова пошта" в 

тестовому режимі запускають доставку 

продуктових наборів за собівартістю.

 

АТБ роздасть мільйон продуктових наборів 

— Мінсоцполітики 

Міністерство соціальної політики та 

Національна мережа продуктових магазинів 

«АТБ» спільно з обласними та Київською 

державними адміністраціями розпочинають 

проєкт забезпечення вразливих верств 

населення продуктами у період карантину.

 

Мінінфраструктури та Bolt запускають 

проєкт для перевезення медиків 

Міністерство інфраструктури Україна та 

служби таксі Bolt запускають проєкт із 

перевезення медичних працівників під час 

карантину.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901027-dezinfekcia-ta-maski-moz-nagadalo-supermarketam-ta-aptekam-pro-bezpeku-dla-vidviduvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901027-dezinfekcia-ta-maski-moz-nagadalo-supermarketam-ta-aptekam-pro-bezpeku-dla-vidviduvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901027-dezinfekcia-ta-maski-moz-nagadalo-supermarketam-ta-aptekam-pro-bezpeku-dla-vidviduvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901027-dezinfekcia-ta-maski-moz-nagadalo-supermarketam-ta-aptekam-pro-bezpeku-dla-vidviduvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901088-atb-rozetka-ta-nova-posta-razom-zapuskaut-ekspresdostavku-produktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901088-atb-rozetka-ta-nova-posta-razom-zapuskaut-ekspresdostavku-produktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901189-atb-rozdast-miljon-produktovih-naboriv-minsocpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901189-atb-rozdast-miljon-produktovih-naboriv-minsocpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901181-mininfrastrukturi-ta-bolt-zapuskaut-proekt-dla-perevezenna-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2901181-mininfrastrukturi-ta-bolt-zapuskaut-proekt-dla-perevezenna-medikiv.html


 

СБУ запобігла розкраданням в армії на 750 

мільйонів - відкрили 28 справ 

Контррозвідка СБУ за пів року запобігла 

привласненню понад 742 мільйонів гривень 

бюджетних коштів на виконанні державного 

оборонного замовлення.

 

Коронавірус може змінити ситуацію з 

війною на Донбасі — Резніков 

Коронавірус може сильно змінити ситуацію з 

війною на сході України.

 

Рейтинг щастя: Україна піднялася за рік на 

10 позицій 

Україна посіла у рейтингу найщасливіших 

країн світу 123 сходинку, що на 10 позицій 

краще порівняно з минулим роком.

 

 

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ 

 

Понад 50 тисяч українців уже повернулися 

із-за кордону — Президент 

Протягом останніх п'яти днів з-за кордону в 

Україну повернулися більш як 50 тисяч наших 

співгромадян, на п'ятницю, 20 березня, 

заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів.

https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900674-sbu-zapobigla-rozkradannam-v-armii-na-750-miljoniv-vidkrili-28-sprav.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2900674-sbu-zapobigla-rozkradannam-v-armii-na-750-miljoniv-vidkrili-28-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2901224-koronavirus-moze-zminiti-situaciu-z-vijnou-na-donbasi-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2901224-koronavirus-moze-zminiti-situaciu-z-vijnou-na-donbasi-reznikov.html
https://www.ukrinform.com/rubric-culture/2900772-rejting-sasta-ukraina-pidnalasa-za-rik-za-10-pozicij.html
https://www.ukrinform.com/rubric-culture/2900772-rejting-sasta-ukraina-pidnalasa-za-rik-za-10-pozicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900871-izza-kordonu-vze-povernulisa-ponad-50-tisac-ukrainciv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900871-izza-kordonu-vze-povernulisa-ponad-50-tisac-ukrainciv-prezident.html


 

В Україну треба повернути ще понад 23 

тисячі громадян – МЗС 

Більше як 23 тисячі українців вдалося 

повернути з-за кордону додому завдяки 

зусиллям дипломатів, ще стільки ж громадян  

потрібно евакуювати.

 

SkyUp збільшила кількість рейсів, якими 

іноземці зможуть вилетіти з України 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 

відкрила продаж квитків для іноземців на 

рейси до Відня, Стамбула, Лісабона, Мюнхена, 

Таллінна та Барселони, які будуть здійснені з 

Києва.

 

SkyUp додала кілька рейсів для повернення 

українців з-за кордону 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines станом 

на 20 березня розширила перелік рейсів, якими 

із-за кордону можуть повернутися українці, які 

“застрягли” за межами України через 

запровадження карантинних заходів.

 

Авіарейс для евакуації українців із 

Казахстану запланували на 26 березня - 

МЗС 

Посольство України в Казахстані формує 

список українців для повернення додому 

авіарейсом «Алмати-Київ», який попередньо 

запланований на 26 березня.
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Евакуація українців: поїзд Рига–Вільнюс-

Мінськ-Київ запланований на 22 березня 

Відправка потягу за маршрутом Рига–Вільнюс-

Мінськ-Київ для евакуації громадян України, 

які залишилися на території Латвії та Литви у 

зв’язку із запровадженням карантину, наразі 

запланована на 22 березня.

 

МАУ відкрила попередню реєстрацію на 

рейси в Україну 24 березня 

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії 

України" (МАУ) вивчає необхідність 

додаткових рейсів до України для чого просить 

всіх бажаючих громадян України попередньо 

зареєструватися на рейси які можуть бути 

виконані 24 березня до Києва.

 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Надзвичайна ситуація у Києві – що це 

означає 

Режим надзвичайної ситуації є констатацією її 

виникнення і означає посилення готовності до 

ліквідації наслідків захворювання.

 

Короткі підсумки першого тижня карантину 

в Україні 

Перший тиждень карантинних заходів в країні 

– від транспортного шоку і валютної паніки до 

радості за першого вилікуваного
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Дві головні стратегії боротьби з 

коронавірусом 

Чому британські вчені виступають за жорсткий 

варіант

 

Як відвідати музей, не виходячи з дому - 

інфографіка 

Під час карантину можна побачити колекції 

художніх музеїв України, скориставшись 

інтернет-ресурсами

 

Одужання онлайн. Одна історія боротьби з 

коронавірусом 

Твіттер-щоденник американки Бійонди Галіті 

про перебіг захворювання на COVID-19

 

Карантин у глибинці: на роботу пішки, 

навчання по вайберу 

Кореспонденти Укрінформу розбиралися, як 

діють обмежувальні заходи у селах і містечках
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