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ТОП 

 

В Україні підтвердили 73 випадки COVID-

19 

За результатами досліджень вірусологічної 

референс-лабораторії Центру громадського 

здоров’я України та обласних лабораторних 

центрів загалом підтверджено 73 випадки 

COVID-19. 

 

Разумков анонсував позачергове засідання 

Ради 

Депутати Верховної Ради готуються до 

позачергового засідання, розробляючи низку 

законопроєктів. 
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Кабмін готує план підтримки економіки - 

Шмигаль 

Кабінет Міністрів України розробляє план 

підтримки економіки. 

 

Літак з тестами на коронавірус прибув до 

України 

Літак ЗСУ Іл-76 доправив в аеропорт 

«Бориспіль» з китайського міста Гуанчжоу 

велику партію тестів для виявлення 

коронавірусної інфекції. 

 

Меркель пішла на карантин 

Канцлер ФРН Ангела Меркель 

самоізолювалася на карантин. 

СВІТ 

 

Коронавірусом заразилися 20% медиків 

Італії – ООН 

Практично п'ята частина всього медичного 

персоналу в Італії зазнала зараження COVID-

19. 
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Коронавірус у США: 400 померлих, 

жителям семи штатів наказали сидіти вдома 

У Сполучених Штатах Америки ще два штати - 

Огайо та Луїзіана - оголосили про заборону 

населенню залишати свої будинки без 

нагальної потреби з метою 

сповільнити поширення пандемії коронавірусу 

SARS-CoV-2. 

 

Понад 200 іранців померли, "лікуючись" від 

коронавірусу алкоголем 

Унаслідок вживання фальсифікованого 

алкоголю в Ірані за кілька тижнів померли 

понад 200 осіб, котрі за допомогою спиртного 

намагалися захиститися від коронавірусу. 

 

У Туреччині померли 30 осіб, кількість 

заражених перевищила 1200 

За минулу добу в Туреччині загальна кількість 

інфікованих коронавірусом сягнула 1236, 30 

осіб померли. 

 

Надзвичайний стан в Угорщині пропонують 

продовжити на невизначений термін 

Уряд Угорщини подав до парламенту 

законопроєкт з пропозицією продовжити на 

невизначений термін надзвичайний стан, 

запроваджений через епідемію коронавірусу. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Зеленський провів телефонну розмову з 

очільницею МВФ Георгієвою 

Президент Володимир Зеленський провів 

телефонну розмову з директором-

розпорядником Міжнародного валютного 

фонду Крісталіною Георгієвою щодо співпраці 

України з МВФ. 

 

Евакуаційний потяг з Риги вирушив до 

Києва 

Потяг за маршрутом Рига–Вільнюс-Мінськ-

Київ для евакуації громадян України, які 

залишилися на території Латвії, Литви та 

Білорусі у зв’язку із запровадженням 

карантину, відправився ввечері 22 березня. 

 

Українців з Бразилії вивезе польська 

авіакомпанія LOT – Дещиця 

Група громадян України повернеться додому з 

Бразилії транзитом через Варшаву завдяки 

домовленостям українських дипломатів з МЗС 

Польщі та авіакомпанією LOT. 

УКРАЇНА 

 

Глава МОЗ Ємець виступає за 

впровадження надзвичайного стану в 

Україні 

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступає 

за впровадження в Україні надзвичайного 

стану задля протидії поширенню коронавірусу. 
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ДСНС запустила по Україні спецавтівки, 

які інформують про карантин 

Спеціальні автомобілі ДСНС із гучномовцями 

інформують мешканців різних регіонів про 

необхідність дотримуватися умов карантину. 

 

Нацбанк пояснив, як банки працюватимуть 

в умовах карантину 

В умовах карантину банки повинні 

забезпечити безперебійну роботу центральних 

офісів, дистанційних каналів обслуговування 

та контакт-центрів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти три рази порушили «тишу», 

втрат немає 

За минулу добу окупанти три рази відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всесвітній метеорологічний день – 

професійне свято метеорологів усіх країн. 
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Пласідо Домінго захворів на коронавірус 

Оперний співак Пласідо Домінго захворів на 

коронавірус. 

 

Як Південна Корея змогла уникнути 

італійського сценарію і не вводила 

карантин, як в Україні 

Найбільше після Китаю епідемічне ураження 

вірусом COVID-19 мало статися в Південній 

Кореї 

 

У ніч на 29 березня Україна перейде на 

літній час 

Україна в ніч на неділю, 29 березня, перейде на 

літній час. 

 

23 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні зеленоокої Василіси та Кодрата; 

пийте «живу» воду, слухайте мушлю та нічого 

не плануйте. 
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