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ТОП 

 

В Одесі та Кривому Розі зафіксували нові 

випадки зараження коронавірусом 

В Одесі підтвердилися ще 3 випадки 

захворювання на коронавірусну інфекцію, а у 

Кривому Розі випадок один, однак перший. 

 

У Франції загальна кількість випадків 

коронавірусу перевищила 25 тисяч 

У Франції кількість летальних випадків 

внаслідок коронавірусу зросла до 1331-го, 

загальна кількість заражень перевищила 25 

тисяч осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2905045-v-odesi-ta-krivomu-rozi-zafiksuvali-novi-vipadki-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2905045-v-odesi-ta-krivomu-rozi-zafiksuvali-novi-vipadki-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2905045-v-odesi-ta-krivomu-rozi-zafiksuvali-novi-vipadki-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904999-u-francii-zagalna-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-perevisila-25-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904999-u-francii-zagalna-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-perevisila-25-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904999-u-francii-zagalna-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-perevisila-25-tisac.html


 

За добу кількість хворих на коронавірус у 

Канаді зросла на 75% 

У середу в Канаді різко зросла кількість 

підтверджених випадків зараження на COVID-

19. 

 

Коронавірус у Туреччині: інфікованих вже 

майже 2,5 тисячі, 59 померлих 

За минулу добу в Туреччині в результаті 

інфікування коронавірусом померло ще 15 

людей, загальна кількість смертей склала 59. 

Нових випадків інфікування - 561, загалом - 

2433. 

 

Штати встановили одразу два антирекорди 

за смертністю від коронавірусу 

Одразу два антирекорди за смертністю людей 

від коронавірусу COVID-19 зафіксовані в 

США у середу: понад 200 пацієнтів померли за 

добу, що в сумі перевищило загальну позначку 

1000 смертей за весь період спостережень. 

 

У Швейцарії нарахували вже понад 10 тисяч 

хворих на коронавірус 

Кількість підтверджених випадків 

коронавірусу у Швейцарії досягла 10 388, а 

число летальних випадків - 143. 

 

Парламенти в умовах пандемії: дистанційні, 

напівдистанційні, в ізоляції та на карантині 

Як законодавчі органи у різних країнах 

пристосовуються до роботи під час пандемії 

коронавірусу.(АНАЛІТИКА) 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905067-za-dobu-kilkist-hvorih-na-koronavirus-u-kanadi-zrosla-na-75.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905067-za-dobu-kilkist-hvorih-na-koronavirus-u-kanadi-zrosla-na-75.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905067-za-dobu-kilkist-hvorih-na-koronavirus-u-kanadi-zrosla-na-75.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905011-koronavirus-u-tureccini-infikovanih-vze-majze-25-tisaci-59-pomerlih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905011-koronavirus-u-tureccini-infikovanih-vze-majze-25-tisaci-59-pomerlih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905011-koronavirus-u-tureccini-infikovanih-vze-majze-25-tisaci-59-pomerlih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905047-stati-vstanovili-odrazu-dva-antirekordi-za-smertnistu-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905047-stati-vstanovili-odrazu-dva-antirekordi-za-smertnistu-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905047-stati-vstanovili-odrazu-dva-antirekordi-za-smertnistu-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904960-u-svejcarii-narahuvali-vze-ponad-10-tisac-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904960-u-svejcarii-narahuvali-vze-ponad-10-tisac-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904960-u-svejcarii-narahuvali-vze-ponad-10-tisac-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904861-parlamenti-v-umovah-pandemii-distancijni-napivdistancijni-v-izolacii-ta-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904861-parlamenti-v-umovah-pandemii-distancijni-napivdistancijni-v-izolacii-ta-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904861-parlamenti-v-umovah-pandemii-distancijni-napivdistancijni-v-izolacii-ta-na-karantini.html


СВІТ 

 

Для боротьби з коронавірусом необхідні 

агресивні заходи — ВООЗ 

У Всесвітній організації охорони здоров'я 

закликали країни світу до застосування 

агресивних заходів боротьби з коронавірусом. 

 

У Британії можуть провести найбільшу 

мобілізацію військових з часів війни в Іраку 

Уряд Британії з метою боротьби з 

коронавірусом може провести найбільшу 

мобілізацію військових з часів війни в Іраку 

2003 року. 

 

ЄС і учасники Східного Партнерства 

погодили напрямки співпраці після 2020 

року 

Представники Євросоюзу та країн Східного 

Партнерства при ЄС провели 

відеоконференцію, під час якої обговорили 

напрямки стратегії розвитку програми 

партнерства на період після 2020 року. 

 

Сенат США ухвалив пакет на $2 трильйони 

для пом'якшення наслідків коронавірусу 

Після тривалих переговорів між 

республіканцями й демократами, верхня палата 

Конгресу США ухвалила історичний 

законопроєкт з фінансуванням у $2 

трильйони для пом'якшення наслідків від 

коронавірусу для економіки країни. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904994-dla-borotbi-z-koronavirusom-neobhidni-agresivni-zahodi-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904994-dla-borotbi-z-koronavirusom-neobhidni-agresivni-zahodi-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904994-dla-borotbi-z-koronavirusom-neobhidni-agresivni-zahodi-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905037-u-britanii-mozut-provesti-najbilsu-mobilizaciu-vijskovih-z-casiv-vijni-v-iraku-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905037-u-britanii-mozut-provesti-najbilsu-mobilizaciu-vijskovih-z-casiv-vijni-v-iraku-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905037-u-britanii-mozut-provesti-najbilsu-mobilizaciu-vijskovih-z-casiv-vijni-v-iraku-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905069-es-i-ucasniki-shidnogo-partnerstva-pogodili-napramki-spivpraci-pisla-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905069-es-i-ucasniki-shidnogo-partnerstva-pogodili-napramki-spivpraci-pisla-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905069-es-i-ucasniki-shidnogo-partnerstva-pogodili-napramki-spivpraci-pisla-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905069-es-i-ucasniki-shidnogo-partnerstva-pogodili-napramki-spivpraci-pisla-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905065-senat-ssa-uhvaliv-paket-na-2-triljoni-dla-pomaksenna-naslidkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905065-senat-ssa-uhvaliv-paket-na-2-triljoni-dla-pomaksenna-naslidkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905065-senat-ssa-uhvaliv-paket-na-2-triljoni-dla-pomaksenna-naslidkiv-koronavirusu.html


 

Канада ухвалила заходи економічної 

підтримки населення на $76 мільярдів 

Обидві палати канадського парламенту 

підтримали ряд урядових законопроєктыв, що 

передбачають виділення понад 107 мільярдів 

канадських доларів на фінансову підтримку 

населення, яке постраждало від спричиненої 

поширенням COVID-19 економічної кризи. 

 

Коронавірус в Ізраїлі: Нетаньягу анонсував 

жорсткіші обмеження 

В Ізраїлі можуть ввести більш жорсткі 

обмежувальні заходи для протидії поширенню 

коронавірусу. 

 

Німецька контррозвідка зацікавилася 

поданням RT Deutsch новин про 

коронавірус 

Федеральне відомство із захисту конституції 

(BfV) та Федеральне управління кримінальної 

поліції (BKA) моніторять, як російський 

мовник Russia Today Deutsch висвітлює тему 

епідемії коронавірусу в ФРН. 

 

Tesla відкриє завод для виробництва 

апаратів штучної вентиляції легенів 

Засновник і генеральний директор компанії 

Tesla Ілон Маск пообіцяв якомога швидше 

відновити роботу закритої фабрики в епіцентрі 

заражень коронавірусом – штаті Нью-Йорк – 

аби почати там виробництво апаратів для 

штучної вентиляції легенів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905053-kanada-uhvalila-zahodi-ekonomicnoi-pidtrimki-naselenna-na-76-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905053-kanada-uhvalila-zahodi-ekonomicnoi-pidtrimki-naselenna-na-76-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905053-kanada-uhvalila-zahodi-ekonomicnoi-pidtrimki-naselenna-na-76-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905023-koronavirus-v-izraili-netanagu-anonsuvav-zorstkisi-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905023-koronavirus-v-izraili-netanagu-anonsuvav-zorstkisi-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905023-koronavirus-v-izraili-netanagu-anonsuvav-zorstkisi-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905063-nimecka-kontrrozvidka-zacikavilasa-podannam-rt-deutsch-novin-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905063-nimecka-kontrrozvidka-zacikavilasa-podannam-rt-deutsch-novin-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905063-nimecka-kontrrozvidka-zacikavilasa-podannam-rt-deutsch-novin-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905063-nimecka-kontrrozvidka-zacikavilasa-podannam-rt-deutsch-novin-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905029-tesla-vidkrie-zavod-dla-virobnictva-aparativ-stucnoi-ventilacii-legeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905029-tesla-vidkrie-zavod-dla-virobnictva-aparativ-stucnoi-ventilacii-legeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905029-tesla-vidkrie-zavod-dla-virobnictva-aparativ-stucnoi-ventilacii-legeniv.html


 

В Україну повернулося понад 82 тисячі 

громадян - МЗС 

В Україну вже повернулося 82 804 особи за 

сприяння дипломатичних 

установ.(ІНФОГРАФІКА) 

 

АН-124 "Руслан" за контрактом з НАТО 

доставив медичний вантаж з КНР до 

Словаччини 

Український літак АН-124 «Руслан», який бере 

участь у програмі стратегічних авіаперевезень 

НАТО SALIS, доставив чергову партію 

терміново необхідного медичного вантажу з 

Китаю до Словаччини… 

УКРАЇНА 

 

Президент провів кадрові зміни в 

керівництві СБУ 

Президент України Володимир Зеленський 

провів кадрові зміни у керівництві Служби 

безпеки України. 

 

Уряд розширив перелік дозволених видів 

діяльності на час карантину 

Кабінет міністрів розширив перелік 

дозволених на період карантину видів 

діяльності, на які раніше було накладена 

заборона, в урядовій постанові щодо протидії 

поширенню на території України коронавірусу 

Covid-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904948-v-ukrainu-povernulosa-ponad-82-tisaci-gromadan-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904948-v-ukrainu-povernulosa-ponad-82-tisaci-gromadan-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904948-v-ukrainu-povernulosa-ponad-82-tisaci-gromadan-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905033-an124-ruslan-za-kontraktom-z-nato-dostaviv-medicnij-vantaz-z-knr-do-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905033-an124-ruslan-za-kontraktom-z-nato-dostaviv-medicnij-vantaz-z-knr-do-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905033-an124-ruslan-za-kontraktom-z-nato-dostaviv-medicnij-vantaz-z-knr-do-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2905033-an124-ruslan-za-kontraktom-z-nato-dostaviv-medicnij-vantaz-z-knr-do-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905007-prezident-proviv-kadrovi-zmini-v-kerivnictvi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905007-prezident-proviv-kadrovi-zmini-v-kerivnictvi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905007-prezident-proviv-kadrovi-zmini-v-kerivnictvi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904991-urad-rozsiriv-perelik-dozvolenih-vidiv-dialnosti-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904991-urad-rozsiriv-perelik-dozvolenih-vidiv-dialnosti-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904991-urad-rozsiriv-perelik-dozvolenih-vidiv-dialnosti-na-cas-karantinu.html


 

Якщо медикам заважати, кількість жертв 

коронавірусу може бути катастрофічною — 

Ємець 

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, 

що у роботі міністерства дехто навмисно 

створює перепони, попри те, що Україна вже 

вступила в посилену стадію боротьби з 

коронавірусом. 

 

Уряд виділив понад 650 мільйонів на 

забезпечення інсуліном діабетиків 

Понад 651 мільйон гривень підуть в регіони на 

забезпечення інсуліном пацієнтів з діабетом. 

 

Геращенко передав в АМКУ інформацію 

про “стрибки” цін на продукти 

Заступник міністра внутрішніх справ Антон 

Геращенко передав в Антимонопольний 

комітет інформацію про факти 

необгрунтованого підвищення цін на продукти 

першої необхідності й чекає проведення 

розслідування. 

 

Цьогоріч в Україні проводитимуть 

неродинну трансплантацію кісткового 

мозку — МОЗ 

Кабмін прийняв ініційовану МОЗ постанову, 

яка затверджує порядок отримання та надання 

стовбурових клітин та обміну інформацією 

щодо наявних анатомічних матеріалів людини, 

призначених для трансплантації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904996-emec-zaaviv-pro-pereponi-u-roboti-ministerstva-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904996-emec-zaaviv-pro-pereponi-u-roboti-ministerstva-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904996-emec-zaaviv-pro-pereponi-u-roboti-ministerstva-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904996-emec-zaaviv-pro-pereponi-u-roboti-ministerstva-ohoroni-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905035-urad-vidiliv-ponad-650-miljoniv-na-zabezpecenna-insulinom-diabetikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905035-urad-vidiliv-ponad-650-miljoniv-na-zabezpecenna-insulinom-diabetikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905035-urad-vidiliv-ponad-650-miljoniv-na-zabezpecenna-insulinom-diabetikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905079-gerasenko-peredav-v-amku-informaciu-pro-stribki-cin-na-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905079-gerasenko-peredav-v-amku-informaciu-pro-stribki-cin-na-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905079-gerasenko-peredav-v-amku-informaciu-pro-stribki-cin-na-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905049-cogoric-v-ukraini-provoditimut-nerodinnu-transplantaciu-kistkovogo-mozku-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905049-cogoric-v-ukraini-provoditimut-nerodinnu-transplantaciu-kistkovogo-mozku-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905049-cogoric-v-ukraini-provoditimut-nerodinnu-transplantaciu-kistkovogo-mozku-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905049-cogoric-v-ukraini-provoditimut-nerodinnu-transplantaciu-kistkovogo-mozku-moz.html


 

Венедіктова обговорила з депутатами зміни 

до закону України "Про прокуратуру" 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

обговорила з народними депутатами 

пропозиції змін до закону України "Про 

прокуратуру". 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Минулої доби окупанти на Донбасі дев’ять 

разів зривали "тишу", втрат немає 

25 березня збройні формування Російської 

Федерації дев’ять разів порушили режим 

припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День Національної гвардії України. 

 

Нацрада закликає медійників до обміну 

контентом на час карантину 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення пропонує мовникам на час 

карантину приєднатися до Всеукраїнського 

проєкту обміну контентом між 

телекомпаніями. 
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У світі кількість інфікованих коронавірусом 

перевищила 472 тисячі осіб 

У світі станом на ранок 26 березня кількість 

підтверджених випадків коронавірусу 

становить 472 076 тисячі. 

 

Як у світі карають за порушення карантину 

- інфографіка 

За відмову від самоізоляції, порушення 

обмежень, самовільне пересування містом, 

відмову від проходження тесту - від великих 

штрафів аж до смертної кари. 

 

Ізраїль закрив усі святині, аби сповільнити 

коронавірус 

Ізраїль наказав закрити доступ вірян до усіх 

синагог, мечетей та церков в країні, аби 

допомогти у боротьбі із COVID-19. 

 

В Україні прогнозують до 16° тепла, з неділі 

трохи задощить 

У середу в Україні опади не прогнозуються, у 

південних областях сильний вітер, температура 

вночі 1-6° морозу, вдень 9-14° тепла. 

 

26 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Ничипора; шукаємо чорну курку, 

мріємо про високі трави і позбавляємося від 

негативних емоцій. 
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