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ТОП 

 

Шмигаль поки не бачить необхідності 

запроваджувати в Україні надзвичайний 

стан 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поки 

не бачить необхідності запроваджувати в 

Україні режим надзвичайного стану для 

протидії коронавірусу. 

 

На Львівщині вводять режим надзвичайної 

ситуації — Козицький 

На позачерговому засіданні обласної комісії 

ТЕБ і НС під головуванням голови Львівської 

ОДА Максима Козицького, яке відбулося 

ввечері, ухвалено рішення ввести на території 

області надзвичайну ситуацію із 00:01 24 

березня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903136-smigal-poki-ne-bacit-neobhidnosti-zaprovadzuvati-v-ukraini-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903136-smigal-poki-ne-bacit-neobhidnosti-zaprovadzuvati-v-ukraini-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903136-smigal-poki-ne-bacit-neobhidnosti-zaprovadzuvati-v-ukraini-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903136-smigal-poki-ne-bacit-neobhidnosti-zaprovadzuvati-v-ukraini-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903116-na-lvivsini-vvodat-rezim-nadzvicajnoi-situacii-kozickij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903116-na-lvivsini-vvodat-rezim-nadzvicajnoi-situacii-kozickij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903116-na-lvivsini-vvodat-rezim-nadzvicajnoi-situacii-kozickij.html


 

Хворий на Covid-19 священник контактував 

з близько 500 особами — Геращенко 

Священник з Тернопільщини Олег Вінніков, 

який захворів на новий китайський 

коронавірус, за даними поліції, контактував 

орієнтовно з 500 особами. 

 

Від коронавірусу у Франції померли 860 осіб 

У Франції протягом останньої доби унаслідок 

пандемії коронавірусу померли 186 людей, 

таким чином загальна кількість летальних 

випадків в країні зросла до 860. 

 

У Туреччині від коронавірусу загинуло ще 

семеро, 239 нових інфікованих 

За останню добу турецькі медики виявили 293 

нові випадки інфікування коронавірусом, 

семеро людей померли. 

 

Британія запровадила суворий карантин: 

виходити з дому заборонено 

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон 

увечері 23 березня оголосив про серйозні 

обмеження, які запроваджують у країні через 

епідемію коронавірусу. 

 

Торонто оголосило надзвичайний стан через 

коронавірус 

Торонто, найбільше місто Канади оголосило на 

своїй території надзвичайний стан через 

стрімке поширення коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903192-hvorij-na-covid19-svasennik-kontaktuvav-z-blizko-500-osobami-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903192-hvorij-na-covid19-svasennik-kontaktuvav-z-blizko-500-osobami-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903192-hvorij-na-covid19-svasennik-kontaktuvav-z-blizko-500-osobami-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903103-vid-koronavirusu-u-francii-pomerli-860-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903103-vid-koronavirusu-u-francii-pomerli-860-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903156-u-tureccini-vid-koronavirusu-zaginulo-se-semero-239-novih-infikovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903156-u-tureccini-vid-koronavirusu-zaginulo-se-semero-239-novih-infikovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903156-u-tureccini-vid-koronavirusu-zaginulo-se-semero-239-novih-infikovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903200-britania-zaprovadila-suvorij-karantin-vihoditi-z-domu-zaboroneno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903200-britania-zaprovadila-suvorij-karantin-vihoditi-z-domu-zaboroneno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903200-britania-zaprovadila-suvorij-karantin-vihoditi-z-domu-zaboroneno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903206-toronto-ogolosilo-nadzvicajnij-stan-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903206-toronto-ogolosilo-nadzvicajnij-stan-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903206-toronto-ogolosilo-nadzvicajnij-stan-cerez-koronavirus.html


 

Трамп видав указ проти спекуляцій з 

критично важливими товарами й ліками 

Президент США Дональд Трамп підписав указ 

з метою запобігання підвищення цін на 

критично важливі товари, медикаменти й інше 

постачання, критично важливе для зусиль 

проти поширення коронавірусу. 

СВІТ 

 

У Нідерландах теж посилили 

відповідальність за порушення карантину 

У Нідерландах запровадили додаткові заходи, 

спрямовані на запобігання поширенню 

коронавірусу. 

 

В Італії кількість випадків коронавірусу 

знижується другий день поспіль 

В Італії протягом доби зареєстровано 3 780 

нових випадків коронавірусу, що менше, ніж 

попередньої доби, коли таких було 3 957. 

 

Данія продовжить коронавірусний 

карантин до середини квітня 

Уряд Данії продовжить карантин у країні до 13 

квітня через спалах коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903202-tramp-vidav-ukaz-proti-spekulacij-z-kriticno-vazlivimi-tovarami-j-likami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903202-tramp-vidav-ukaz-proti-spekulacij-z-kriticno-vazlivimi-tovarami-j-likami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903202-tramp-vidav-ukaz-proti-spekulacij-z-kriticno-vazlivimi-tovarami-j-likami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903224-u-niderlandah-vlada-tez-posilila-vidpovidalnist-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903224-u-niderlandah-vlada-tez-posilila-vidpovidalnist-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903224-u-niderlandah-vlada-tez-posilila-vidpovidalnist-za-porusenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903084-v-italii-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-znizuetsa-drugij-den-pospil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903084-v-italii-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-znizuetsa-drugij-den-pospil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903084-v-italii-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-znizuetsa-drugij-den-pospil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903190-dania-prodovzit-koronavirusnij-karantin-do-seredini-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903190-dania-prodovzit-koronavirusnij-karantin-do-seredini-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903190-dania-prodovzit-koronavirusnij-karantin-do-seredini-kvitna.html


 

На Кіпрі заборонили виходити на вулицю 

через коронавірус 

Для сповільнення поширення COVID-19, на 

Кіпрі забороняються усі “непотрібні” 

пересування територією острова. 

 

Євросоюз підтримає запити Ірану і 

Венесуели на отримання допомоги від МВФ 

Євросоюз підтримає запити Ірану і Венесуели 

на отримання допомоги від МВФ, оскільки 

через санкції США ці країни перебувають у 

тяжкій гуманітарній ситуації. 

 

У Бангладеш через коронавірус оголосили 

10-денні вихідні та розгорнули армію 

Через зростання кількості випадків зараження 

на COVID-19, у Бангладеш оголосили 

вседержавні 10-денні вихідні та розгорнули 

армію. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

В Україну повернулися вже понад 72 тисячі 

громадян — МЗС 

В Україну, за сприяння дипломатичних 

установ, вже повернулися понад 72 тисячі 

громадян. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903212-na-kipri-zaboronili-vihoditi-na-vulicu-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903212-na-kipri-zaboronili-vihoditi-na-vulicu-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903212-na-kipri-zaboronili-vihoditi-na-vulicu-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903222-evrosouz-pidtrimae-zapiti-iranu-i-venesueli-na-otrimanna-dopomogi-vid-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903222-evrosouz-pidtrimae-zapiti-iranu-i-venesueli-na-otrimanna-dopomogi-vid-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903222-evrosouz-pidtrimae-zapiti-iranu-i-venesueli-na-otrimanna-dopomogi-vid-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903232-u-banglades-cerez-koronavirus-ogolosili-10denni-vihidni-ta-rozgornuli-armiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903232-u-banglades-cerez-koronavirus-ogolosili-10denni-vihidni-ta-rozgornuli-armiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903232-u-banglades-cerez-koronavirus-ogolosili-10denni-vihidni-ta-rozgornuli-armiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903124-v-ukrainu-povernulisa-vze-ponad-72-tisaci-gromadan-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903124-v-ukrainu-povernulisa-vze-ponad-72-tisaci-gromadan-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903124-v-ukrainu-povernulisa-vze-ponad-72-tisaci-gromadan-mzs.html


 

Для українських лікарів організують 

телеміст з медиками Уханя 

Для українських лікарів організують телеміст з 

китайськими медиками з міста Ухань. 

 

Україна конкурує за дешевий кредитний 

ресурс з іншими країнами — Шмигаль 

Україна в умовах світової кризи конкурує за 

дешевий кредитний ресурс з іншими країнами. 

 

МЗС Німеччини підтвердило 

відеоконференцію Мааса та Кулеби 

Міністерство закордонних справ ФРН 

підтвердило проведення 24 березня 

відеоконференції глави відомства Гайко Мааса 

з міністром закордонних справ України 

Дмитром Кулебою. 

 

МАУ здійснить спецрейс Нью-Йорк - Київ 

28 березня 

Комерційний спецрейс Нью-Йорк - Київ 

запланований на 28 березня. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903150-dla-ukrainskih-likariv-organizuut-telemist-z-medikami-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903150-dla-ukrainskih-likariv-organizuut-telemist-z-medikami-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903150-dla-ukrainskih-likariv-organizuut-telemist-z-medikami-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903167-ukraina-konkurue-za-desevij-kreditnij-resurs-z-insimi-krainami-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903167-ukraina-konkurue-za-desevij-kreditnij-resurs-z-insimi-krainami-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903167-ukraina-konkurue-za-desevij-kreditnij-resurs-z-insimi-krainami-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903179-mzs-nimeccini-pidtverdilo-videokonferenciu-maasa-ta-kulebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903179-mzs-nimeccini-pidtverdilo-videokonferenciu-maasa-ta-kulebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903179-mzs-nimeccini-pidtverdilo-videokonferenciu-maasa-ta-kulebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903144-mau-zdijsnit-specrejs-nujork-kiiv-28-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903144-mau-zdijsnit-specrejs-nujork-kiiv-28-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903144-mau-zdijsnit-specrejs-nujork-kiiv-28-berezna.html


 

Зеленський закликає глав церков 

проводити богослужіння онлайн 

Президент України Володимир Зеленський 

закликав глав церков усіх конфесій проводити 

богослужіння без присутності вірян, аби не 

створювати скупчення людей і тим самим не 

сприяти поширенню коронавірусу. 

 

Коронавірус почав поширюватися всередині 

країни — Ляшко 

Постачання тестів дозволять розширити 

тестування, втім зростання захворюваності 

відбудеться, тому що вірус почав 

поширюватися всередині країни. 

 

В області вже доставляють 300 тисяч тестів 

на коронавірус - Прем’єр 

Тести та інший вантаж, який прибув 23 березня 

з Китаю, вже доставляється в області. 

 

Нардеп Шахов контактував з близько 80 

людьми, і це лише встановлені – Геращенко 

Народний депутат Сергій Шахов, який 

захворів на новий китайський коронавірус, 

контактував з близько 80 людьми, і це лише ті, 

кого встановили. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903122-zelenskij-zaklikae-glav-cerkov-provoditi-bogosluzinna-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903122-zelenskij-zaklikae-glav-cerkov-provoditi-bogosluzinna-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903122-zelenskij-zaklikae-glav-cerkov-provoditi-bogosluzinna-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903194-koronavirus-pocav-posiruvatisa-vseredini-krani-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903194-koronavirus-pocav-posiruvatisa-vseredini-krani-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903194-koronavirus-pocav-posiruvatisa-vseredini-krani-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903146-v-oblasti-vze-dostavlaut-300-tisac-testiv-na-koronavirus-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903146-v-oblasti-vze-dostavlaut-300-tisac-testiv-na-koronavirus-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903146-v-oblasti-vze-dostavlaut-300-tisac-testiv-na-koronavirus-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903184-nardep-sahov-kontaktuvav-z-blizko-80-ludmi-i-ce-lise-vstanovleni-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903184-nardep-sahov-kontaktuvav-z-blizko-80-ludmi-i-ce-lise-vstanovleni-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903184-nardep-sahov-kontaktuvav-z-blizko-80-ludmi-i-ce-lise-vstanovleni-gerasenko.html


 

Нацбанк не буде вводити обмеження на 

використання коштів населення чи бізнесу 

Банківська система на сьогодні має достатньо 

ліквідності, аби підтримати економіку та 

населення. 

 

За два останні тижні сплеску злочинності в 

Україні не сталося - МВС 

В Україні за останні два тижні не 

спостерігається особливого сплеску 

злочинності, але ситуація надалі залежатиме 

від багатьох факторів, зокрема і від того, чи 

буде продовжено карантин. 

 

Нацбанк днями затвердить принципи 

"кредитних канікул" для бізнесу — 

Рожкова 

Національний банк днями затвердить 

принципи "кредитних канікул" для бізнесу, які 

матимуть рекомендаційний характер. 

 

Кличко запевнив, що Київ продовжить 

будівництво розв'язок та мостів 

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що попри 

втрати в бюджеті міста, пов'язані з 

обмежувальними заходами, міська влада 

продовжить будівництво розв'язок та мостів у 

столиці. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903175-nacbank-ne-bude-vvoditi-obmezenna-na-vikoristanna-kostiv-naselenna-ci-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903175-nacbank-ne-bude-vvoditi-obmezenna-na-vikoristanna-kostiv-naselenna-ci-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903175-nacbank-ne-bude-vvoditi-obmezenna-na-vikoristanna-kostiv-naselenna-ci-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903196-za-dva-ostanni-tizni-splesku-zlocinnosti-v-ukraini-ne-stalosa-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903196-za-dva-ostanni-tizni-splesku-zlocinnosti-v-ukraini-ne-stalosa-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903196-za-dva-ostanni-tizni-splesku-zlocinnosti-v-ukraini-ne-stalosa-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903181-nacbank-dnami-zatverdit-principi-kreditnih-kanikul-dla-biznesu-rozkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903181-nacbank-dnami-zatverdit-principi-kreditnih-kanikul-dla-biznesu-rozkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903181-nacbank-dnami-zatverdit-principi-kreditnih-kanikul-dla-biznesu-rozkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903181-nacbank-dnami-zatverdit-principi-kreditnih-kanikul-dla-biznesu-rozkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903152-klicko-zapevniv-so-kiiv-prodovzit-budivnictvo-rozvazok-ta-mostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903152-klicko-zapevniv-so-kiiv-prodovzit-budivnictvo-rozvazok-ta-mostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903152-klicko-zapevniv-so-kiiv-prodovzit-budivnictvo-rozvazok-ta-mostiv.html


 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

двоє бійців ЗСУ поранені 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу сім разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

 

Бойовики не пустили ОБСЄ на окуповані 

території та затримали їх – звіт 

Бойовики російських збройних формувань на 

Донбасі у понеділок, 23 березня, знову не 

пропустили патрулі Місії ОБСЄ до окупованих 

районів, а в Донецькій області 

вперше затримали команду СММ при перетині 

до підконтрольних урядові районів. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні, так само як і в світі – День 

боротьби з захворюванням на туберкульоз. 

 

Заклади торгівлі мають запровадити 

"крапки соціальної дистанції" - Шмигаль 

Відкриті заклади торгівлі мають запровадити 

так звані "крапки соціальної дистанції" для 

дотримання дистанції між покупцями у півтора 

метра. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903230-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-dvoe-bijciv-zsu-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903230-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-dvoe-bijciv-zsu-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903230-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-dvoe-bijciv-zsu-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903169-bojoviki-ne-pustili-obse-na-okupovani-teritorii-ta-zatrimali-ih-zvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903169-bojoviki-ne-pustili-obse-na-okupovani-teritorii-ta-zatrimali-ih-zvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903169-bojoviki-ne-pustili-obse-na-okupovani-teritorii-ta-zatrimali-ih-zvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902487-24-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2902487-24-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903140-zakladi-torgivli-maut-zaprovaditi-krapki-socialnoi-distancii-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903140-zakladi-torgivli-maut-zaprovaditi-krapki-socialnoi-distancii-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903140-zakladi-torgivli-maut-zaprovaditi-krapki-socialnoi-distancii-smigal.html


 

Пасажири поїзду "4 столиць" пройдуть 

двотижневу самоізоляцію — Укрзалізниця 

Пасажири потягу "4 столиць", які прибули до 

Києва з Риги, пройдуть двотижневу 

самоізоляцію. 

 

Понад 200 тисяч громадян ЄС криза Covid-

19 заскочила за кордоном 

Євросоюз надає допомогу країнам-членам у 

поверненні додому понад 200 тисяч громадян 

ЄС, яких криза заскочила за межами 

батьківщини. 

 

У Тайвані порушника карантину 

оштрафували на $33 тисячі 

У Тайвані чоловіка, який вирішив порушити 

карантин заради відпочинку у нічному клубі, 

оштрафували на 33 тисячі доларів США. 

 

Температура в Україні місцями знизиться 

до 14° морозу 

У південних, східних, більшості центральних 

областей та в Карпатах у вівторок очікуються 

пориви вітру до 20 м/с, температура вночі 4-9° 

морозу, вдень 2-7° тепла, у Карпатах вночі 9-

14° морозу, вдень 3-8° морозу. 

 

24 березня: народний календар і астровісник 

Нині Єфима і Олексія; чи воркотатимуть 

голуби, чи час виставляти вулики і яким буде 

молодик в Овні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903100-pasaziri-poizdu-4-stolic-projdut-dvotiznevu-samoizolaciu-ukrzaliznica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903100-pasaziri-poizdu-4-stolic-projdut-dvotiznevu-samoizolaciu-ukrzaliznica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903100-pasaziri-poizdu-4-stolic-projdut-dvotiznevu-samoizolaciu-ukrzaliznica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903029-ponad-200-tisac-gromadan-es-kriza-covid19-zaskocila-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903029-ponad-200-tisac-gromadan-es-kriza-covid19-zaskocila-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903029-ponad-200-tisac-gromadan-es-kriza-covid19-zaskocila-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903208-u-tajvani-porusnika-karantinu-ostrafuvali-na-33-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903208-u-tajvani-porusnika-karantinu-ostrafuvali-na-33-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2903208-u-tajvani-porusnika-karantinu-ostrafuvali-na-33-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903118-temperatura-v-ukraini-miscami-znizitsa-do-14-morozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903118-temperatura-v-ukraini-miscami-znizitsa-do-14-morozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2903118-temperatura-v-ukraini-miscami-znizitsa-do-14-morozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2902475-24-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2902475-24-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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