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ТОП 

 

Останні дані МОЗ: 73 випадки 

коронавірусу, 114 нових підозр 

Станом на ранок 23 березня до Центру 

громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 

повідомлень про підозру на Covid-19, загалом 

же в Україні зафіксовано 73 випадки 

коронавірусної хвороби Covid-19.

 

На Тернопільщині підтвердили другий 

випадок Covid-19 

Другий випадок захворювання на Covid-19 

зареєстровано в Тернопільській області.

https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902436-ostanni-dani-moz-73-vipadki-koronavirusu-114-novih-pidozr.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902436-ostanni-dani-moz-73-vipadki-koronavirusu-114-novih-pidozr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903076-na-ternopilsini-pidtverdili-drugij-vipadok-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903076-na-ternopilsini-pidtverdili-drugij-vipadok-covid19.html


 

Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію 

ще у трьох областях 

Кабінет міністрів запровадив режим 

надзвичайної ситуації у Донецькій, 

Тернопільській та Черкаській областях для 

запобігання поширенню коронавірусу Covid-

19.

 

В окупованому Криму повідомили про 

перший випадок коронавірусу 

В окупованому Криму офіційно зафіксували 

перший випадок захворювання на коронавірус 

у чоловіка, який нещодавно повернувся з 

Франції. 37 осіб, з якими він контактував, 

ізольовані.

 

Росія як країна-окупант повинна 

забезпечити кримчан медичним захистом - 

прокуратура АРК 

Росія, яка анексувала Крим, за міжнародним 

законодавством повинна як держава-окупант 

забезпечити людей, що проживають на 

півострові, медичним захистом під час епідемії 

коронавірусу.

 

Темпи поширення коронавірусу 

прискорюються — ВООЗ 

Всесвітня організація охорони здоров’я 

констатує, що темпи поширення коронавірусу 

у всьому світі прискорюються.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2902835-kabmin-zaprovadiv-nadzvicajnu-situaciu-se-u-troh-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2902835-kabmin-zaprovadiv-nadzvicajnu-situaciu-se-u-troh-oblastah.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2902414-v-okupovanomu-krimu-povidomili-pro-persij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2902414-v-okupovanomu-krimu-povidomili-pro-persij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2902646-rosia-ak-krainaokupant-povinna-zabezpeciti-krimcan-medicnim-zahistom-prokuratura-ark.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2902646-rosia-ak-krainaokupant-povinna-zabezpeciti-krimcan-medicnim-zahistom-prokuratura-ark.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2902646-rosia-ak-krainaokupant-povinna-zabezpeciti-krimcan-medicnim-zahistom-prokuratura-ark.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2902646-rosia-ak-krainaokupant-povinna-zabezpeciti-krimcan-medicnim-zahistom-prokuratura-ark.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903037-tempi-posirenna-koronavirusu-priskoruutsa-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903037-tempi-posirenna-koronavirusu-priskoruutsa-vooz.html


ЕКОНОМІКА 

 

Мінекономіки назве підприємства, які 

працюватимуть за будь-яких умов 

Міністерство економічного розвитку, торгівлі 

та сільського господарства формує перелік 

критично важливих підприємств, які 

працюватимуть за будь-яких умов.

 

На держапарат в Україні витрачається 

більше коштів, ніж на охорону здоров'я — 

Дубілет 

Вісім років тому на охорону здоров'я з 

бюджету витрачалось більше коштів, ніж на 

державний апарат, а зараз — навпаки.

 

Ціни в АТБ: у мережі пояснили причину 

подорожчання 

Ціни в мережі магазинів "АТБ-маркет" на 

продукти борщового набору, антисептики та 

інші товари піднялися через те, що зросли 

відпускні ціни не тільки для мережі "АТБ-

маркет", а й для інших торговельних мереж.

 

Кабмін заборонив експорт спирту до 1 

червня 

Уряд ухвалив рішення до 1 червня 2020 року 

заборонити експорт етилового спирту.

https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2902381-minekonomiki-nazve-pidpriemstva-aki-pracuvatimut-za-budakih-umov.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2902381-minekonomiki-nazve-pidpriemstva-aki-pracuvatimut-za-budakih-umov.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2902386-na-derzaparat-v-ukraini-vitracaetsa-bilse-kostiv-niz-na-ohoronu-zdorova-dubilet.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2902386-na-derzaparat-v-ukraini-vitracaetsa-bilse-kostiv-niz-na-ohoronu-zdorova-dubilet.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2902386-na-derzaparat-v-ukraini-vitracaetsa-bilse-kostiv-niz-na-ohoronu-zdorova-dubilet.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2902386-na-derzaparat-v-ukraini-vitracaetsa-bilse-kostiv-niz-na-ohoronu-zdorova-dubilet.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2902548-cini-v-atb-u-merezi-poasnili-pricinu-podorozcanna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2902548-cini-v-atb-u-merezi-poasnili-pricinu-podorozcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2902884-kabmin-zaboroniv-eksport-spirtu-do-1-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2902884-kabmin-zaboroniv-eksport-spirtu-do-1-cervna.html


 

Кличко закликав уряд скасувати ПДВ на 

вартість комунальних послуг для населення 

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду 

щодо відміни ПДВ на вартість житлово-

комунальних послуг для населення.

 

Нафтогаз зменшує вартість газу для 

населення 

НАК "Нафтогаз України" зменшує вартість 

газу для населення.

 

Після пандемії коронавірусу світова 

економіка буде страждати ще довгі роки - 

ОЕСР 

Пандемія коронавірусу Covid-19 уже завдала 

світовій економіці більшої шкоди, ніж криза 

2008 року і терористичні акти 11 вересня 2001-

го.

 

УКРАЇНА 

 

Раді пропонують працювати онлайн два 

місяці – законопроєкт 

Законопроєкт першого заступника голови ВР 

Руслана Стефанчука №3250 про підстави та 

порядок проведення пленарних засідань 

Верховної Ради та засідань парламентських 

комітетів пропонує працювати в режимі 

відеоконференції протягом двох місяців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902675-klicko-zaklikav-urad-skasuvati-pdv-na-vartist-komunalnih-poslug-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902675-klicko-zaklikav-urad-skasuvati-pdv-na-vartist-komunalnih-poslug-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903049-naftogaz-zmensue-vartist-gazu-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903049-naftogaz-zmensue-vartist-gazu-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2902982-pisla-pandemii-koronavirusu-svitova-ekonomika-bude-strazdati-se-dovgi-roki-oesr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2902982-pisla-pandemii-koronavirusu-svitova-ekonomika-bude-strazdati-se-dovgi-roki-oesr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2902982-pisla-pandemii-koronavirusu-svitova-ekonomika-bude-strazdati-se-dovgi-roki-oesr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2902982-pisla-pandemii-koronavirusu-svitova-ekonomika-bude-strazdati-se-dovgi-roki-oesr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2902630-radi-proponuut-pracuvati-onlajn-dva-misaci-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2902630-radi-proponuut-pracuvati-onlajn-dva-misaci-zakonoproekt.html


 

Коронавірус в Україні: ще п'ять областей 

повідомляють про кількість підозр 

В областях України тестують зразки 

біоматеріалу осіб з підозрою на коронавірус.

 

Київ зупинив громадський транспорт - 

возять лише за перепустками 

Київ зупинив увесь громадський транспорт. Із 

понеділка, 23 березня, перевозять виключно 

медичних працівників, рятувальників, 

правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, 

які працюють у продуктових магазинах і 

аптеках.

 

У Києві за добу видали понад 225 тисяч 

спецквитків для проїзду у транспорті 

За минулу добу у Києві видано понад 225 

тисяч спецквитків для проїзду в громадському 

транспорті.

 

Кличко погрожує штрафами за прогулянки 

на дитячих майданчиках 

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що всі 

дитячі майданчики у столиці закрито, а ті, хто 

порушує обмеження, платитимуть штрафи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2902888-koronavirus-v-ukraini-se-pat-oblastej-povidomlaut-pro-kilkist-pidozr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2902888-koronavirus-v-ukraini-se-pat-oblastej-povidomlaut-pro-kilkist-pidozr.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/2902303-kiiv-zupiniv-gromadskij-transport-vozat-lise-za-perepustkami.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/2902303-kiiv-zupiniv-gromadskij-transport-vozat-lise-za-perepustkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902597-u-kievi-za-dobu-vidali-ponad-225-tisac-speckvitkiv-dla-proizdu-u-transporti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902597-u-kievi-za-dobu-vidali-ponad-225-tisac-speckvitkiv-dla-proizdu-u-transporti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902673-klicko-pogrozue-strafami-za-progulanki-na-ditacih-majdancikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902673-klicko-pogrozue-strafami-za-progulanki-na-ditacih-majdancikah.html


 

За кордоном лікуються 18 українців із 

коронавірусом - МЗС 

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі 

проходять 18 громадян України, на карантині 

перебувають 155 наших співвітчизників, 

шестеро українців одужали.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

 

Уряд заборонить відключати 

електроенергію населенню - Зеленський 

Кабінет міністрів на засіданні у понеділок має 

ухвалити рішення про заборону відключення 

електроенергії населенню.

 

Зеленський – військовим: Захист України 

залишається пріоритетом попри 

коронавірус 

Захист України залишається пріоритетом, 

незважаючи на те що тема коронавірусу 

переважає в інформаційному просторі.

 

Президент переніс весняний призов 

Президент Володимир Зеленський переніс на 

травень-липень черговий призов громадян на 

строкову військову службу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902652-za-kordonom-likuutsa-18-ukrainciv-iz-koronavirusom-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902652-za-kordonom-likuutsa-18-ukrainciv-iz-koronavirusom-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902931-urad-zaboronit-vidklucati-elektroenergiu-naselennu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902931-urad-zaboronit-vidklucati-elektroenergiu-naselennu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902957-zelenskij-vijskovim-zahist-ukraini-zalisaetsa-prioritetom-popri-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902957-zelenskij-vijskovim-zahist-ukraini-zalisaetsa-prioritetom-popri-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902957-zelenskij-vijskovim-zahist-ukraini-zalisaetsa-prioritetom-popri-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902957-zelenskij-vijskovim-zahist-ukraini-zalisaetsa-prioritetom-popri-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902971-prezident-perenis-vesnanij-prizov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902971-prezident-perenis-vesnanij-prizov.html


 

Київ отримав 70 тисяч медичних масок - 

Кличко 

Столиця отримала 70 тисяч медичних масок.

 

Офіс генпрокурора створив штаб для 

запобігання коронавірусу 

Офіс генерального прокурора створив 

координаційний штаб для запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції в органах 

прокуратури.

 

У Києві вже зробили близько 600 швидких 

тестів на коронавірус 

У столиці протестували швидкими тестами на 

коронавірус 594 киян.

 

Ємець хоче ввести погодинну оплату 

лікарям 

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець вважає 

за доцільне ввести погодинну оплату праці тим 

лікарям, які задіяні в подоланні поширення 

нової коронавірусної хвороби.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902613-kiiv-otrimav-70-tisac-medicnih-masok-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902613-kiiv-otrimav-70-tisac-medicnih-masok-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2902623-ofis-genprokurora-stvoriv-stab-dla-zapobiganna-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2902623-ofis-genprokurora-stvoriv-stab-dla-zapobiganna-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902607-u-kievi-vze-zrobili-blizko-600-svidkih-testiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2902607-u-kievi-vze-zrobili-blizko-600-svidkih-testiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902433-emec-hoce-vvesti-pogodinnu-oplatu-likaram.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902433-emec-hoce-vvesti-pogodinnu-oplatu-likaram.html


 

Нацгвардія почала розвозити тест-системи 

на коронавірус по областях 

Національна гвардія доправить тест-системи на 

Covid-19 у всі області України до кінця дня.

 

Bolt почав безкоштовно перевозити лікарів 

у Києві та Львові 

Служба таксі Bolt у Києві та Львові почала 

безкоштовно перевозити лікарів, які беруть 

участь у заходах протидії поширенню 

коронавірусу.

 

 

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ 

 

Повернення на Батьківщину за кордоном 

очікують понад 27 тисяч українців - МЗС 

Міністерство закордонних справ уже 

повернуло в Україну понад 60 тис. наших 

співгромадян, ще більш як 27 тис. очікують 

повернення.

 

За добу в Україну в’їхали понад 15 тисяч 

осіб, у одного експрес-тест виявив 

коронавірус 

Упродовж минулої доби в Україну з-за 

кордону повернулося понад 13 тисяч громадян 

України, у одного українця експрес-тест 

підтвердив Covid-19.

https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902477-nacgvardia-dopravit-testsistemi-na-koronavirus-u-vsi-oblasti-avakov.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902477-nacgvardia-dopravit-testsistemi-na-koronavirus-u-vsi-oblasti-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2902581-bolt-pocav-bezkostovno-perevoziti-likariv-u-kievi-ta-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2902581-bolt-pocav-bezkostovno-perevoziti-likariv-u-kievi-ta-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902356-povernenna-na-batkivsinu-za-kordonom-ocikuut-ponad-27-tisac-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902356-povernenna-na-batkivsinu-za-kordonom-ocikuut-ponad-27-tisac-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902536-za-dobu-v-ukrainu-vihali-ponad-15-tisac-osib-u-odnogo-eksprestest-viaviv-korona-virus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902536-za-dobu-v-ukrainu-vihali-ponad-15-tisac-osib-u-odnogo-eksprestest-viaviv-korona-virus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902536-za-dobu-v-ukrainu-vihali-ponad-15-tisac-osib-u-odnogo-eksprestest-viaviv-korona-virus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2902536-za-dobu-v-ukrainu-vihali-ponad-15-tisac-osib-u-odnogo-eksprestest-viaviv-korona-virus.html


 

В Україну з ОАЕ ще можна вилетіти рейсом 

24 березня – МЗС 

б'єднані Арабські Емірати 25 березня 

закривають аеропорти для всіх пасажирських 

авіарейсів, єдиний доступний рейс до України 

- 24 березня.

 

МАУ виконає ще вісім рейсів для 

повернення українців 23-28 березня 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

виконає 8 рейсів для повернення українців з-за 

кордону 23-28 березня.

 

 

SkyUp здійснить понад пів сотні рейсів для 

повернення українців 23-28 березня 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 23-28 

березня здійснить понад 50 авіарейсів для 

повернення українців з-за кордону.

 

Пункти пропуску, де можна перетнути 

кордон автотранспортом 

Державна прикордонна служба надає перелік 

пунктів пропуску, які функціонують з боку 

України та суміжних країн та де можна 

перетнути кордон автотранспортом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902596-v-ukrainu-z-oae-se-mozna-viletiti-rejsom-24-berezna-mzs.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902661-mau-vikonae-se-visim-rejsiv-dla-povernenna-ukrainciv-2328-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902661-mau-vikonae-se-visim-rejsiv-dla-povernenna-ukrainciv-2328-berezna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2902762-punkti-propusku-de-mozna-peretnuti-kordon-avtotransportom.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Надзвичайний стан: що це таке і в чому нас 

можуть обмежити 

Відповідаємо на важливі питання про НС: хто, 

коли і наскільки, а також, чи використала на 

сьогодні влада наявні інструменти та 

повноваження для боротьби з коронавірусом 

сповна?

 

«Пандемічна» криза: рецепти порятунку – 

чужі і наші 

Україна не має стільки грошей на підтримку 

економіки, як США та Євросоюз. Тому 

стороння допомога для нас – безальтернативна

 

Путінавірус, або Коли плювати не лише на 

санкції, але й на власний народ 

Світ доказово звинувачує Росію в поширенні 

дезінформації щодо пандемії коронавірусу. 

Але спрямовано цю кампанію брехні не лише 

назовні. Чому?

 

Політичний хайп зараз фактично дорівнює 

мародерству – звернення Зеленського 

(повний текст) 

Звернення Президента України щодо 

забезпечення засобами, необхідними для 

боротьби з поширенням коронавірусу
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