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ТОП 

 

Кличко повідомив про три нових випадки 

COVID-19 у столиці 

Кількість киян, що захворіли на коронавірус, 

зросла в столиці до 31 особи. 

 

У ще одного депутата Ради лікарі 

підтвердили коронавірус 

У позафракційного нардепа Верховної Ради 

Сергія Рудика підтвердили коронавірус 

COVID-19. 
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У Дніпрі помер чоловік з підозрою на 

коронавірус 

У Дніпрі помер 45-річний чоловік, який 

тиждень тому повернувся із подорожі до 

Єгипту. 

 

У Китаї зафіксована перша смерть від 

хантавірусу 

У китайській провінції Юньнань зафіксована 

перша смерть від хантавірусу. 

 

Мер Вашингтона на місяць ввела карантин 

на території міста 

Мер Вашингтона (США) Мюріель Баузер 

видала указ про тимчасове закриття всіх 

підприємств, що не мають першорядного 

значення, а також заборонила збори десяти та 

більше осіб у зв'язку з поширенням 

коронавірусу на території округу Колумбія. 

 

Колишній генсек НАТО Хав'єр Солана 

заразився коронавірусом 

Інфікований коронавірусом колишній 

генеральний секретар НАТО та речник 

іспанського уряду Феліпе Гонсалеса 77-річний 

Франсиско Хав'єр Солана де Мадариага з 

лікарняного ліжка закликав перемогти недугу 

колективно. 
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У Британії - найбільша кількість смертей за 

добу від початку епідемії 

У Об‘єднаному Королівстві число людей, які 

захворіли на коронавірус, зросло до 8077, а 

кількість летальних випадків досягла 422. 

СВІТ 

 

Трамп сподівається "включити" економіку 

до Великодня 

Президент США Дональд Трамп висловив 

сподівання, що Сполучені Штати відновлять 

економічну діяльність після карантину до 

Великодня, який відзначатиметься в США 12 

квітня. 

 

Помпео звинуватив Китай в дезінформації 

щодо коронавірусу 

Держсекретар США Майк Помпео 

розкритикував те, як Китай справляється зі 

спалахом коронавірусу, заявивши, що правляча 

в КНР Комуністична партія як і раніше 

приховує від світу інформацію, необхідну для 

запобігання нових випадків зараження. 

 

У Канаді пивні заводи переобладнали під 

виробництво дезінфекторів 

Велика канадська пивоварна мережа ―Labatt‖ 

‖переобладнує низку своїх підприємств під 

виробництво дезінфекторів для рук. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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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.(ІНФОГРАФІКА) 

 

Депутат просить уряд відреагувати на 

позбавлення Путіним кримчан прав на 

землю 

Народний депутат від "Слуги народу" 

направив до уряду та представника президента 

в АР Крим запит із проханням відреагувати на 

указ президента РФ про позбавлення осіб без 

паспорту РФ прав на прибережні ділянки землі 

в Криму. 

 

Кулеба звернув увагу глави МЗС Данії на 

спроби РФ послабити санкції на тлі 

коронавірусу 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у 

телефонній розмові з міністром закордонних 

справ Королівства Данія Йеппе Кофодом 

звернув увагу на спроби Росії маніпулювати 

пандемією COVID-19 задля закликів до зняття 

санкцій. 

 

Глави МЗС країн Великої сімки G7 

поговорять про Україну 

Глави МЗС країн Великої сімки проведуть 

віртуальну зустріч для обговорення епідемії 

COVID-19 й інших глобальних проблем, в 

тому числі конфлікту в Україні. 

УКРАЇНА 
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Рада перенесла позачергове засідання — 

ЗМІ 

Заплановане на 26 березня позачергове 

засідання Верховної Ради переноситься 

попередньо на кінець тижня. 

 

Політики та бізнес створять стратегічну 

платформу впорядкування антикризових 

дій — Шмигаль 

Прем‗єр-міністр України заявив, що невідомо, 

скільки триватиме економічна криза, однак для 

протидії їй в Україні створять стратегічну 

платформу для розробки спільних рішень щодо 

реагування на надзвичайні виклики. 

 

Частина терапевтичних відділень 

медустанов ЗСУ перепрофільована в 

інфекційні — Міноборони 

Всі медичні установи Збройних сил України 

працюють в режимі надання лише невідкладної 

допомоги, а значна частина їх терапевтичних 

відділень перепрофільовані в інфекційні. 

 

Аваков: Надзвичайний стан зараз не 

потрібен 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 

вважає, що для забезпечення карантину цілком 

досить оголошення режиму надзвичайної 

ситуації, а введення надзвичайного стану зараз 

не потрібне. 

 

СБУ продовжує документувати 

зловживання керівництва Адміністрації 

морських портів 

Служба безпеки України спільно з 

прокуратурою Одеської області продовжує 

документування масштабних зловживань 

керівництва держпідприємства «Адміністрації 

морських портів України». 
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НБУ не продавав валюту з резерву для 

підтримки гривні — вперше за кілька 

тижнів 

Банки в Україні зможуть поповнити свої каси 

готівковим доларом найближчими днями. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли ділянку розведення на 

Донбасі 

За минулу добу окупанти 8 разів відкривали 

вогонь по  позиціях ЗСУ. втрат серед 

військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок 

ворожих обстрілів не було. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам'яті В'ячеслава Чорновола —

  відомого українського політика, журналіста, 

дисидента, лідера Народного Руху України. 

 

МОЗ нагадує - здоровим людям не треба 

носити маски 

Індивідуальні захисні маски треба носити лише 

тим, хто кашляє, або чхає. Здоровим людям 

маски носити треба лише у разі, якщо вони 

надають допомогу хворим з підозрою на 

коронавірус. 
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В Італії штрафи за порушення карантину 

зростуть до €3 тисяч 

Італійський уряд ухвалив рішення ввести 

жорсткіші санкції проти тих людей, які 

порушують заходи для боротьби з 

коронавірусом, – йдеться про великі грошові 

штрафи. 

 

Пішов з життя відомий оперний співак 

Анатолій Мокренко 

Народний артист України Анатолій Мокренко 

помер 24 березня. Легендарному українському 

баритону було 87 років. 

 

25 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Симеона Богослова; шукаємо фіалки 

і підсніжники і чого треба стерегтися 

найближчими днями. 
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