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ТОП 

 

Уряд запроваджує надзвичайну ситуацію у 

всій Україні і продовжує карантин до 24 

квітня 

Режим надзвичайної ситуації запроваджений 

по всій території України на 30 днів.

 

МОЗ: за добу зафіксували 29 нових випадків 

коронавірусу - всього 113 

В Україні за останню добу зафіксовано 29 

нових випадків коронавірусної хвороби Covid-

19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904483-urad-zaprovadzue-nadzvicajnu-situaciu-u-vsij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904483-urad-zaprovadzue-nadzvicajnu-situaciu-u-vsij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904483-urad-zaprovadzue-nadzvicajnu-situaciu-u-vsij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904483-urad-zaprovadzue-nadzvicajnu-situaciu-u-vsij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904261-moz-za-dobu-zafiksuvali-29-novih-vipadkiv-koronavirusu-vsogo-113.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904261-moz-za-dobu-zafiksuvali-29-novih-vipadkiv-koronavirusu-vsogo-113.html


 

У Києві кількість заражених коронавірусом 

зросла до 34 - Кличко 

У середу вдень у столиці зареєстровані ще три 

нових випадки захворювання на коронавірус. 

Кількість киян, що захворіли на Covid-19, 

зросла в місті до 34 осіб.

 

Україна передала генсеку ООН листа про 

блокування місії ОБСЄ на Донбасі 

Українська сторона офіційно поінформувала 

генерального секретаря ООН, що російська 

окупаційна влада на захоплених територіях на 

сході України заборонила доступ 

спостерігачам СММ ОБСЄ під приводом 

карантинних заходів.

 

Кожару затримали за підозрою у вбивстві – 

Геращенко 

Колишнього міністра закордонних справ 

Леоніда Кожару затримали за підозрою в 

убивстві бізнесмена Сергія Старицького.

 

В Україні розробили тест-системи для 

діагностики коронавірусу 

В Україні, в Інституті молекулярної біології та 

генетики НАН розроблена й готова до 

використання тест-система для діагностики 

коронавірусу Covid-19.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2904683-u-kievi-kilkist-zarazenih-koronavirusom-zrosla-do-34-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2904683-u-kievi-kilkist-zarazenih-koronavirusom-zrosla-do-34-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904873-ukraina-peredala-genseku-oon-lista-pro-blokuvanna-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904873-ukraina-peredala-genseku-oon-lista-pro-blokuvanna-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904533-kozaru-zatrimali-za-pidozrou-u-vbivstvi-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904533-kozaru-zatrimali-za-pidozrou-u-vbivstvi-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2904902-v-ukraini-rozrobili-testsistemi-dla-diagnostiki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2904902-v-ukraini-rozrobili-testsistemi-dla-diagnostiki-koronavirusu.html


ЕКОНОМІКА 

 

Надзвичайна ситуація "не ставить хрест" на 

економіці - Шмигаль 

Режим надзвичайної ситуації, який 

запроваджений в Україні до 24 квітня, не 

порушує конституційні права населення та не 

руйнує економіку.

 

ООН запускає глобальний план проти 

коронавірусу із $33 мільйонами для України 

Генеральний секретар ООН у середу оголосив 

про запуск Глобального плану гуманітарного 

реагування на коронавірус із загальним 

бюджетом $2 млрд, який передбачає виділення 

понад $30 млн на боротьбу з Covid-19 на сході 

України.

 

Експерти пояснили зростання цін на 

імпортні овочі та фрукти в Україні 

Уряд Туреччини під час карантину суттєво 

обмежив доступ до країни іноземних 

перевізників, що суттєво вплинуло на ціни 

деяких овочів та фруктів на ринку України. 

 

В Україні є група людей, яка "продає" 

фінансово неосвіченим ідею дефолту - 

експерт 

В Україні є група людей, яка нав'язує багатьом 

фінансово неосвіченим громадянам ідею 

дефолту.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904889-nadzvicajna-situacia-ne-stavit-hrest-na-ekonomici-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904889-nadzvicajna-situacia-ne-stavit-hrest-na-ekonomici-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904713-oon-zapuskae-globalnij-plan-proti-koronavirusu-iz-33-miljonami-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904713-oon-zapuskae-globalnij-plan-proti-koronavirusu-iz-33-miljonami-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904838-eksperti-poasnili-zrostanna-cin-na-importni-ovoci-ta-frukti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904838-eksperti-poasnili-zrostanna-cin-na-importni-ovoci-ta-frukti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904447-v-ukraini-e-grupa-ludej-aka-prodae-finansovo-neosvicenim-ideu-defoltu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904447-v-ukraini-e-grupa-ludej-aka-prodae-finansovo-neosvicenim-ideu-defoltu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904447-v-ukraini-e-grupa-ludej-aka-prodae-finansovo-neosvicenim-ideu-defoltu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904447-v-ukraini-e-grupa-ludej-aka-prodae-finansovo-neosvicenim-ideu-defoltu-ekspert.html


 

Уряд знизив оптову ціну на газ на 14% 

Уряд спільно з НАК "Нафтогаз України" 

прийняв рішення про зниження оптової ціни на 

газ на 14%, що має відобразитися у платіжках 

наступного місяця.

 

Українські туроператори пропонують 

перебронювати тури на інший період 

У зв’язку із введенням карантину в Україні та 

закриттям повітряного простору з іншими 

країнами, українські туроператори готові 

перебронювати тури, які були замовлені або 

вже оплачені в турагентствах, на більш пізній 

період.

 

Українцям на час карантину збільшують 

субсидії 

Кабінет міністрів погодив збільшення субсидій 

на період карантину та спростив їх надання - 

особливо тим, хто втратив роботу.

 

УКРАЇНА

 

Євросоюз закликає Росію розблокувати 

доступ ОБСЄ на окупований Донбас 

Європейський Союз відреагував на дії 

російських найманців на Донбасі, які 

заборонили патрулям СММ ОБСЄ та 

представникам гуманітарних організацій 

доступ на тимчасово окуповані території та 

закликав Росію не створювати нових перешкод 

для зусиль в рамках Нормандського формату 

та Мінського процесу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904512-urad-zniziv-optovu-cinu-na-gaz-na-14.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904512-urad-zniziv-optovu-cinu-na-gaz-na-14.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2904793-ukrainski-turoperatori-proponuut-perebronuvati-turi-na-insij-period.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2904793-ukrainski-turoperatori-proponuut-perebronuvati-turi-na-insij-period.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904519-ukraincam-na-cas-karantinu-zbilsuut-subsidii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904519-ukraincam-na-cas-karantinu-zbilsuut-subsidii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904263-evrosouz-zaklikae-rosiu-rozblokuvati-dostup-obse-na-okupovanij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904263-evrosouz-zaklikae-rosiu-rozblokuvati-dostup-obse-na-okupovanij-donbas.html


 

Прокуратура АРК відреагувала на указ 

Путіна про землю в окупованому Криму 

Прокуратура Автономної Республіки Крим і 

м.Севастополь дасть правову оцінку указу 

президента РФ, яким українців позбавлено 

можливості володіти землею в окупованому 

Криму.

 

Окупанти замовчують погіршення ситуації 

з коронавірусом на Донбасі - Defense Express 

Незважаючи на заяви представників 

окупаційних адміністрацій про відсутність на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей інфікованих 

коронавірусом Covid-19, санітарно-

епідеміологічна ситуація там швидко 

загострюється.

 

МЗС погодило евакуацію росіян і очікує від 

РФ дозволу на транзит гумдопомоги для 

України 

Міністерство закордонних справ на прохання 

РФ надало дозвіл на евакуацію з України 

громадян Росії і очікує з російського боку 

зустрічних кроків щодо дозволу на транзит її 

територією гуманітарних вантажів для України 

для боротьби з поширенням коронавірусу

 

Ryanair припиняє польоти до червня 

Авіакомпанія Ryanair не виконуватиме рейси в 

квітні і в травні 2020 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2904707-prokuratura-ark-vidreaguvala-na-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2904707-prokuratura-ark-vidreaguvala-na-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2904629-okupanti-zamovcuut-pogirsenna-situacii-z-koronavirusom-na-donbasi-defense-express.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2904629-okupanti-zamovcuut-pogirsenna-situacii-z-koronavirusom-na-donbasi-defense-express.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904407-mzs-pogodilo-evakuaciu-rosian-i-ocikue-vid-rf-dozvolu-na-tranzit-gumdopomogi-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904407-mzs-pogodilo-evakuaciu-rosian-i-ocikue-vid-rf-dozvolu-na-tranzit-gumdopomogi-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904407-mzs-pogodilo-evakuaciu-rosian-i-ocikue-vid-rf-dozvolu-na-tranzit-gumdopomogi-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904407-mzs-pogodilo-evakuaciu-rosian-i-ocikue-vid-rf-dozvolu-na-tranzit-gumdopomogi-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2904726-ryanair-pripinae-poloti-do-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2904726-ryanair-pripinae-poloti-do-cervna.html


 

Армії передали 100 тисяч таблеток, 10 тисяч 

респіраторів та захисні комбінезони 

Станом на 25 березня епідситуація в армії 

контрольована, випадків захворювання на 

коронавірус Covid-19 не зафіксовано. Крім 

того, ЗСУ від благодійників продовжують 

отримувати допомогу – респіратори та 

антивірусні препарати.

 

 

Ємець увійшов до складу комісії з 

надзвичайних ситуацій 

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець увійшов 

в новий склад Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Денісова вимагає від РФ перевірити на 

коронавірус українських ув'язнених 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова звернулась до російського 

омбудсмена Тетяни Москалькової щодо 

обстеження і тестування на коронавірус 

українських ув'язнених в РФ та окупованому 

Криму.

 

 

Поліція примусово госпіталізуватиме 

хворих із коронавірусом – Аваков 

Громадян, які інфіковані коронавірусом і 

відмовляються від дотримання ізоляції та 

лікування, госпіталізуватимуть примусово.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2904669-armii-peredali-100-tisac-tabletok-10-tisac-respiratoriv-ta-zahisni-kombinezoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2904669-armii-peredali-100-tisac-tabletok-10-tisac-respiratoriv-ta-zahisni-kombinezoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904435-emec-uvijsov-do-skladu-komisii-z-nadzvicajnih-situacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904435-emec-uvijsov-do-skladu-komisii-z-nadzvicajnih-situacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904694-denisova-vimagae-vid-rf-pereviriti-na-koronavirus-ukrainskih-uvaznenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904694-denisova-vimagae-vid-rf-pereviriti-na-koronavirus-ukrainskih-uvaznenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904916-policia-primusovo-gospitalizuvatime-hvorih-iz-koronavirusom-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904916-policia-primusovo-gospitalizuvatime-hvorih-iz-koronavirusom-avakov.html


 

Що означає надзвичайна ситуація: 

роз’яснення Мін’юсту 

Запровадження в Україні режиму надзвичайної 

ситуації через епідемію коронавірусу не 

передбачає спеціальні обмеження прав і свобод 

українців.

 

Укрзалізниця повертатиме 100% вартості 

квитків 

Укрзалізниця компенсує 100% вартості квитків 

на всі поїзди, що мали відправитись після 18 

березня 2020 року.

 

Україна має з 28 березня повністю зупинити 

пасажирський рух через кордон – Шмигаль 

Україна має із 28 березня зупинити 

пасажирський рух через кордон в обидві 

сторони.

 

Зеленський анонсував державний проєкт 

"Великдень вдома" 

В Україні готують проєкт "Великдень вдома", 

який дасть змогу вірянам відсвяткувати Пасху 

вдома, уникнувши натовпу у церкві.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904648-so-oznacae-nadzvicajna-situacia-rozasnenna-minustu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904648-so-oznacae-nadzvicajna-situacia-rozasnenna-minustu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904894-ukrzaliznica-povertatime-100-vartosti-kvitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904894-ukrzaliznica-povertatime-100-vartosti-kvitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904550-ukraina-mae-z-28-berezna-povnistu-zupiniti-pasazirskij-ruh-cerez-kordon-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904550-ukraina-mae-z-28-berezna-povnistu-zupiniti-pasazirskij-ruh-cerez-kordon-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2904785-zelenskij-anonsuvav-derzavnij-proekt-velikden-vdoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2904785-zelenskij-anonsuvav-derzavnij-proekt-velikden-vdoma.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Готелі для лікарів та медичне капеланство: 

українські церкви і пандемія 

Духовенство активно включилося в допомогу 

державі й суспільству

 

«Антиколомойський» законопроект: те, на 

що МВФ погодився 

Єдине, чого хоче МВФ від України – щоб 

українці не віддавали свої гроші олігарху за 

націоналізований Приватбанк. І, схоже, так і 

буде

 

“Коронавірусні” ціни, стій, раз-два!”. За 

яких умов ця команда спрацює 

АМКУ розбереться з причинами 

подорожчання харчів, рітейлери 

домовлятимуться з постачальниками. Людей 

просять не створювати ажіотаж

 

Розрахунок необхідних продуктів на місяць 

карантину - інфографіка 

Скільки достатньо запасів за нормами 

Німеччини та за Постановою Кабміна про 

мінімальний набір продуктів харчування

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904650-goteli-dla-likariv-ta-medicne-kapelanstvo-ukrainski-cerkvi-i-pandemia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904650-goteli-dla-likariv-ta-medicne-kapelanstvo-ukrainski-cerkvi-i-pandemia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904899-antikolomojskij-zakonoproekt-te-na-so-mvf-pogodivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2904899-antikolomojskij-zakonoproekt-te-na-so-mvf-pogodivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904581-koronavirusni-cini-stij-razdva-za-akih-umov-ca-komanda-spracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904581-koronavirusni-cini-stij-razdva-za-akih-umov-ca-komanda-spracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904504-rozrahunok-neobhidnih-produktiv-na-misac-karantinu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904504-rozrahunok-neobhidnih-produktiv-na-misac-karantinu-infografika.html

