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ТОП 

 

В Україні вже 97 випадків коронавірусу - 

МОЗ 

В Україні на даний час лабораторно 

підтверджено 97 випадків Covid-19.

 

У Криму - шість нових випадків 

коронавірусу 

В окупованому Криму зафіксували шість 

нових випадків захворювання на коронавірус. 

Всі хворі повернулися із закордонних 

подорожей.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903597-v-ukraini-vze-97-vipadkiv-koronavirusu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903597-v-ukraini-vze-97-vipadkiv-koronavirusu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2903721-u-krimu-sist-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2903721-u-krimu-sist-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


 

Зеленський затвердив Венедіктову у складі 

РНБО 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

генерального прокурора Ірину Венедіктову у 

складі Ради національної безпеки й оборони.

 

МЗС закликає учасників “Норманді” 

тиснути на Росію через недопуск місії ОБСЄ 

на Донбас 

Недопуск спостерігачів Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ до тимчасово 

окупованих територій Донецької і Луганської 

областей України суперечить Мінським 

домовленостям.

 

Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік 

через коронавірус 

Проведення літніх Олімпійських ігор 2020 

року в Токіо перенесено на 2021 рік через 

пандемію коронавірусу у світі.

 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна та Німеччина прагнуть зберегти 

товарообіг на рівні €9,5 мільярда – Кулеба 

Україна та Німеччина налаштовані попри 

світову економічну кризу зберегти і навіть 

збільшити товарообіг між країнами, який торік 

становив 9,5 млдр. євро.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903920-zelenskij-zatverdiv-venediktovu-u-skladi-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903920-zelenskij-zatverdiv-venediktovu-u-skladi-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2904013-mzs-zaklikae-ucasnikiv-normandi-tisnuti-na-rosiu-cerez-nedopusk-misii-obse-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2904013-mzs-zaklikae-ucasnikiv-normandi-tisnuti-na-rosiu-cerez-nedopusk-misii-obse-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2904013-mzs-zaklikae-ucasnikiv-normandi-tisnuti-na-rosiu-cerez-nedopusk-misii-obse-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2904013-mzs-zaklikae-ucasnikiv-normandi-tisnuti-na-rosiu-cerez-nedopusk-misii-obse-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2903681-olimpiadu-v-tokio-perenesli-na-2021-rik-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2903681-olimpiadu-v-tokio-perenesli-na-2021-rik-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903614-ukraina-ta-nimeccina-pragnut-zberegti-tovaroobig-na-rivni-95-milarda-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903614-ukraina-ta-nimeccina-pragnut-zberegti-tovaroobig-na-rivni-95-milarda-kuleba.html


 

Укрпошта пропонує безкоштовне 

посередництво тим, хто хоче передати 

допомогу лікарням 

"Укрпошта" готова безкоштовно доставити до 

лікарень допомогу, зокрема, засоби 

індивідуального захисту для медиків.

 

Нацбанк заявляє, що українці не 

скуповують валюту - попит відчутно впав 

В останні дні Національний банк спостерігає 

зменшення попиту на валюту з боку фізичних 

осіб, громадяни купували валюти стільки ж, 

скільки і продавали, не формуючи додаткового 

тиску на гривню.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський просить у Китаю додаткові тест-

системи та медичне обладнання 

Президент Володимир Зеленський подякував 

Китаю за надані засоби захисту й медичне 

обладнання та звернувся до китайського уряду 

з проханням надати Україні додаткову 

допомогу задля протидії коронавірусу. 

 

Венедіктова хоче, щоб НАБУ і САП 

цьогоріч повернули «корупційні» гроші з-за 

кордону 

Генпрокурор Ірина Венедіктова хоче, аби 2020 

рік став безпрецедентним у поверненні 

виведених активів з-за кордону.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903590-ukrposta-proponue-bezkostovne-poserednictvo-tim-hto-hoce-peredati-dopomogu-likarnam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903590-ukrposta-proponue-bezkostovne-poserednictvo-tim-hto-hoce-peredati-dopomogu-likarnam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903590-ukrposta-proponue-bezkostovne-poserednictvo-tim-hto-hoce-peredati-dopomogu-likarnam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903590-ukrposta-proponue-bezkostovne-poserednictvo-tim-hto-hoce-peredati-dopomogu-likarnam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903378-nacbank-zaavlae-so-ukrainci-ne-skupovuut-valutu-popit-vidcutno-vpav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903378-nacbank-zaavlae-so-ukrainci-ne-skupovuut-valutu-popit-vidcutno-vpav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903884-zelenskij-prosit-u-kitau-dodatkovi-testsistemi-ta-medicne-obladnanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903884-zelenskij-prosit-u-kitau-dodatkovi-testsistemi-ta-medicne-obladnanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903942-venediktova-hoce-sob-nabu-i-sap-cogoric-povernuli-korupcijni-grosi-zza-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903942-venediktova-hoce-sob-nabu-i-sap-cogoric-povernuli-korupcijni-grosi-zza-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903942-venediktova-hoce-sob-nabu-i-sap-cogoric-povernuli-korupcijni-grosi-zza-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903942-venediktova-hoce-sob-nabu-i-sap-cogoric-povernuli-korupcijni-grosi-zza-kordonu.html


 

У Києві ввели обов’язковий "масочний 

режим" 

Київ посилює обмежувальні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу. 

Зокрема, запроваджено обов’язковий 

"масочний режим" та забороняється робота 

МАФів із шаурмою, і кавою.

 

За кордоном від коронавірусу лікується 21 

українець - МЗС 

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі 

проходить 21 громадян України – порівняно з 

позаминулою добою їхня кількість зросла на 

трьох співгромадян, які захворіли в Омані.

 

Армія отримала 10 тисяч експрес-тестів та 

20 тисяч захисних масок 

Збройні сили отримали експрес-тести, захисні 

маски та спеціальні захисні костюми, які 

використовуватимуться в межах карантинних 

заходів з протидії коронавірусу.

 

У Києві відкрили справу через 

приховування приватною клінікою 

інфікованого коронавірусом 

Столичні поліцейські порушили справу за 

фактом приховування приватною клінікою 

інформації про інфікованого коронавірусом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903960-u-kievi-vveli-obovazkovij-masocnij-rezim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903960-u-kievi-vveli-obovazkovij-masocnij-rezim.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2903362-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuetsa-21-ukrainec-mzs.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2903362-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuetsa-21-ukrainec-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903858-armia-otrimala-10-tisac-eksprestestiv-ta-20-tisac-zahisnih-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903858-armia-otrimala-10-tisac-eksprestestiv-ta-20-tisac-zahisnih-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903981-u-kievi-vidkrili-spravu-cerez-prihovuvanna-privatnou-klinikou-infikovanogo-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903981-u-kievi-vidkrili-spravu-cerez-prihovuvanna-privatnou-klinikou-infikovanogo-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903981-u-kievi-vidkrili-spravu-cerez-prihovuvanna-privatnou-klinikou-infikovanogo-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903981-u-kievi-vidkrili-spravu-cerez-prihovuvanna-privatnou-klinikou-infikovanogo-koronavirusom.html


 

Кличко б’є на сполох: Києву загрожує 

“імпорт інфекції” з-за кордону 

Усі громадяни, які повертаються з-за кордону, 

мають два тижні перебувати вдома на 

самоізоляції.

 

У Києві додатково підготували 7 000 ліжок 

для хворих з коронавірусом 

На випадок ускладнення епідеміологічної 

ситуації столична влада додатково підготувала 

7 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

 

Росія має негайно звільнити всіх 

українських політв'язнів – Денісова 

Росія має звільнити всіх українських 

ув'язнених, оскільки не забезпечує їх 

належною медичною допомогою. 

 

 

 

 

Окупанти на Донбасі приховують 

інформацію про переповнені інфекційні 

лікарні – розвідка 

Російські окупаційні адміністрації на 

тимчасово окупованій території у Донецькій та 

Луганській областях приховують інформацію 

щодо великої кількості хворих в інфекційних 

відділеннях медзакладів.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903587-klicko-be-na-spoloh-kievu-zagrozue-import-infekcii-zza-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903587-klicko-be-na-spoloh-kievu-zagrozue-import-infekcii-zza-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903633-u-kievi-dodatkovo-pidgotuvali-7-000-lizok-dla-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903633-u-kievi-dodatkovo-pidgotuvali-7-000-lizok-dla-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903930-rosia-mae-negajno-zvilniti-vsih-ukrainskih-politvazniv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903930-rosia-mae-negajno-zvilniti-vsih-ukrainskih-politvazniv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903615-okupanti-na-donbasi-prihovuut-informaciu-pro-perepovneni-infekcijni-likarni-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903615-okupanti-na-donbasi-prihovuut-informaciu-pro-perepovneni-infekcijni-likarni-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903615-okupanti-na-donbasi-prihovuut-informaciu-pro-perepovneni-infekcijni-likarni-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2903615-okupanti-na-donbasi-prihovuut-informaciu-pro-perepovneni-infekcijni-likarni-rozvidka.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

 

Covid-19 у тюрмах на Донбасі та у Криму: 

активісти закликають світ відреагувати 

Понад 100 громадських організацій із низки 

країн світу, у тому числі України, підписали 

заяву, у якій закликають міжнародні 

організації ООН, Ради Європи, Євросоюзу, 

ОБСЄ та їхніх країн-учасниць терміново 

відреагувати на поширення Covid-19 у тюрмах 

на окупованому Росією Криму та 

підконтрольному Росії Донбасі.

 

“Стрибки” цін у магазинах: Кличко каже, 

що звернеться до АМКУ 

Мер Києва Віталій Кличко закликав власників 

торговельних мереж не підвищувати ціни в 

період карантину.

 

Тест на коронавірус топменеджера 

"Нафтогазу" показав негативний результат 

У директора дивізіону "Інтегрований газовий 

бізнес" групи "Нафтогаз" Андрія Фаворова і у 

його дружини результат тесту на коронавірус – 

негативний.

 

ФСБ погрожує політв'язню Шумкову 

вбивством - Денісова 

Правоохоронці РФ погрожують незаконно 

засудженому Олександру Шумкову вбивством.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903629-covid19-u-turmah-na-donbasi-ta-u-krimu-aktivisti-zaklikaut-svit-vidreaguvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903629-covid19-u-turmah-na-donbasi-ta-u-krimu-aktivisti-zaklikaut-svit-vidreaguvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903553-stribki-cin-u-magazinah-klicko-kaze-so-zvernetsa-do-amku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2903553-stribki-cin-u-magazinah-klicko-kaze-so-zvernetsa-do-amku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903555-test-na-koronavirus-topmenedzera-naftogazu-pokazav-negativnij-rezultat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903555-test-na-koronavirus-topmenedzera-naftogazu-pokazav-negativnij-rezultat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903621-fsb-pogrozue-politvaznu-sumkovu-vbivstvom-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903621-fsb-pogrozue-politvaznu-sumkovu-vbivstvom-denisova.html


 

Нацгвардійці їздитимуть у громадському 

транспорті за військовими квитками 

Переміщення військовослужбовців 

Національної гвардії України в громадському 

транспорті на час карантинних заходів 

здійснюватиметься на підставі пред’явлення 

військового квитка військовослужбовця 

строкової служби.

 

Україна на карантині: фотощоденник 

У зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19 

в Україні, як і в багатьох країнах світу, 

запровадили карантин.

 

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ 

 

В Україну з-за кордону вже повернулися 

78,5 тисяч громадян – МЗС 

За сприяння дипломатичних установ до 

України з-за кордону вже повернулися 78 592 

громадянина. 

 

У "Борисполі" пасажирам із "небезпечних" 

напрямів проводять експрес-тести 

Щоб запобігти поширенню захворювання на 

Covid-19  в аеропорту "Бориспіль" у різні 

термінали розвели потоки на приліт та відліт. 

Крім того, пасажирам із "небезпечних" 

напрямів проводять експрес-тести.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903433-nacgvardijci-izditimut-u-gromadskomu-transporti-za-vijskovimi-kvitkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903433-nacgvardijci-izditimut-u-gromadskomu-transporti-za-vijskovimi-kvitkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903154-ukraina-na-karantini-fotosodennik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903154-ukraina-na-karantini-fotosodennik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904041-v-ukrainu-zza-kordonu-vze-povernulisa-785-tisac-gromadan-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904041-v-ukrainu-zza-kordonu-vze-povernulisa-785-tisac-gromadan-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903776-u-borispoli-pasaziram-iz-nebezpecnih-napramiv-provodat-eksprestesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903776-u-borispoli-pasaziram-iz-nebezpecnih-napramiv-provodat-eksprestesti.html


 

Кабмін опублікував постанову про закриття 

всіх аеропортів, крім "Борисполя" 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

заборону з 12 години 24 березня прийняття та 

відправлення повітряних суден, що виконують 

пасажирські перевезення в усіх аеропортах, 

крім "Борисполя". 

 

У "Бориспіль" сьогодні прибудуть 18 рейсів 

з українцями 

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" 24 

березня прибудуть 18 рейсів з українцями. Вже 

приземлився один літак з Шарм-Ель-Шейху 

(Єгипет).

 

За добу в Україну в’їхали майже 11 тисяч 

людей, у однієї виявили коронавірус 

Температурний скриніг на кордоні минулої 

доби пройшли 10 тис. 800 осіб, які слідували 

на в’їзд в Україну, виявили одну особу з 

коронавірусом.

 

Укрзалізниця призначила ще два поїзди для 

евакуації українців з Польщі 

АТ "Укрзалізниця" призначила ще два поїзди 

Інтерсіті+ для перевезення українців з Польщі 

(Перемишль).

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903428-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-zakritta-vsih-aeroportiv-krim-borispola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903428-kabmin-opublikuvav-postanovu-pro-zakritta-vsih-aeroportiv-krim-borispola.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2903354-u-borispil-sogodni-pribudut-18-rejsiv-z-ukraincami.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2903354-u-borispil-sogodni-pribudut-18-rejsiv-z-ukraincami.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903431-za-dobu-v-ukrainu-vihali-majze-11-tisac-ludej-u-odniei-viavili-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903728-ukrzaliznica-priznacila-se-dva-poizdi-dla-evakuacii-ukrainciv-z-polsi.html
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Одна поїздка «карантинним» Києвом - 

чотири висновки 

Таксі радує, бомжі лякають, легковажності 

вистачає, а правоохоронцям хочеться дещо 

порадити…

 

Боротьба з коронавірусом: безготівка нам 

(не) допоможе 

Ідея з переходом на безготівкові виплати може 

й корисна з огляду на епідемію, та далека від 

реальності з точки зору інфраструктури

 

 

“Коронавірусні” зміни української 

економіки: рости, а не падати 

Експерти кажуть: залежно від реакції на нові 

виклики, Україна може або трохи підтягнутися 

до розвинених держав, або відстати іще на 

десятиліття 

 

Коронавірус та оренда житла: чому 

втратять лише жадібні 

Великою «проблемною» категорією є 

громадяни, які втратили заробіток, але все 

одно зобов’язані платити кошти за оренду 

житла
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904006-odna-poizdka-karantinnim-kievom-cotiri-visnovki.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903558-koronavirus-ta-orenda-zitla-comu-vtratat-lise-zadibni.html
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