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ТОП 

 

В Україні зафіксували вже 156 випадків 

Covid-19 

 Україні станом на ранок 26 березня 

зафіксовано 156 випадків Covid-19.

 

Кількість випадків коронавірусу в Києві 

зросла до 47 - Кличко 

У Києві лабораторно підтверджено вже 47 

випадків коронавірусу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905172-v-ukraini-zafiksuvali-vze-156-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905172-v-ukraini-zafiksuvali-vze-156-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2905757-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-kievi-zrosla-do-47-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2905757-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-kievi-zrosla-do-47-klicko.html


 

Ще троє людей вилікувалися від 

коронавірусу на Буковині - голова ОДА 

Ще троє людей, серед яких одна дитина, 

одужали від коронавірусу на Буковині. Раніше 

повідомлялося, що 1 пацієнт одужав та вже 

виписаний з лікарні. 

 

У березні на Донбасі - найвищий показник 

втрат серед цивільних з вересня 2019 

Упродовж 1-22 березня моніторингова місія 

ООН з прав людини в Україні зафіксувала 16 

постраждалих серед цивільного населення на 

сході України.

 

МОН: Навчальний рік у школах 

завершиться 1 липня, виняток - випускники 

Навчальний рік завершиться згідно з 

законодавством 1 липня для всіх учнів, окрім 

випускників 11 класу.

 

Зеленський про VIP-палати: У нас не 

"совок", не буде люксових палат для 

"членів ЦК" 

Президент Володимир Зеленський доручив 

скасувати всі нормативні акти щодо 

забезпечення окремих осіб, у тому числі й 

перших осіб держави, так званими VIP-

палатами у лікарнях.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905771-se-troe-ludej-vilikuvalisa-vid-koronavirusu-na-bukovini-golova-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905771-se-troe-ludej-vilikuvalisa-vid-koronavirusu-na-bukovini-golova-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2905397-u-berezni-na-donbasi-najvisij-pokaznik-vtrat-sered-civilnih-z-veresna-2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2905397-u-berezni-na-donbasi-najvisij-pokaznik-vtrat-sered-civilnih-z-veresna-2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905485-mon-navcalnij-rik-u-skolah-zaversitsa-1-lipna-viklucenna-vipuskniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905485-mon-navcalnij-rik-u-skolah-zaversitsa-1-lipna-viklucenna-vipuskniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905762-zelenskij-pro-vippalati-u-nas-ne-sovok-ne-bude-luksovih-palat-dla-cleniv-ck.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905762-zelenskij-pro-vippalati-u-nas-ne-sovok-ne-bude-luksovih-palat-dla-cleniv-ck.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905762-zelenskij-pro-vippalati-u-nas-ne-sovok-ne-bude-luksovih-palat-dla-cleniv-ck.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905762-zelenskij-pro-vippalati-u-nas-ne-sovok-ne-bude-luksovih-palat-dla-cleniv-ck.html


ЕКОНОМІКА

 

"Слуга народу" відмовляється від 

держфінансування 

Політична партія «Слуга народу» 

відмовляється від державного фінансування 

діяльності партії на 2020 рік, яке передбачено 

законом.

 

В Україні розблокували реєстрацію 

антисептиків і дезінфекційних засобів 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою 

дозволив реєстрацію дезінфекційних засобів на 

підставі позитивних висновків державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи.

 

Кабмін схвалив звіт про виконання 

держбюджету-2019 

Кабінет міністрів схвалив звіт про виконання 

державного бюджету за 2019 рік і подає його 

Президенту, Верховній Раді та Рахунковій 

палаті.

 

У бюджетному комітеті Ради назвали 

запропоновані урядом цифри 

нереалістичними 

Кабінет міністрів має зменшити видатки 

більшості розпорядників державного бюджету, 

а не вибірково, з акцентом на гуманітарну 

сферу, а також частково зменшити витрати на 

оплату праці держапарату. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905647-sluga-narodu-vidmovlaetsa-vid-derzfinansuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905647-sluga-narodu-vidmovlaetsa-vid-derzfinansuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905421-v-ukraini-rozblokuvali-reestraciu-antiseptikiv-i-dezinfekcijnih-zasobiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905421-v-ukraini-rozblokuvali-reestraciu-antiseptikiv-i-dezinfekcijnih-zasobiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905592-kabmin-shvaliv-zvit-pro-vikonanna-derzbudzetu2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905592-kabmin-shvaliv-zvit-pro-vikonanna-derzbudzetu2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905796-u-budzetnomu-komiteti-radi-nazvali-zaproponovani-uradom-cifri-nerealisticnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905796-u-budzetnomu-komiteti-radi-nazvali-zaproponovani-uradom-cifri-nerealisticnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905796-u-budzetnomu-komiteti-radi-nazvali-zaproponovani-uradom-cifri-nerealisticnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905796-u-budzetnomu-komiteti-radi-nazvali-zaproponovani-uradom-cifri-nerealisticnimi.html


 

Арахамія каже, що позачергова Рада може 

зібратися у неділю на вулиці 

Позачергове засідання Верховної Ради може 

відбутися 28 або 29 березня, провести його 

планують на вулиці.

 

Укрспирт за три дні підписав 106 угод щодо 

продажу спирту виробникам антисептиків 

ДП «Укрспирт» за три останні доби підписало 

106 договорів щодо продажу спирту 

українським виробникам заходів дезінфекції та 

антисептиків.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Країни G7 говорили про притягнення Росії 

до відповідальності за агресію в Україні 

Під час засідання міністрів країн Великої cімки 

(G7), що відбулось 25 березня, багато уваги 

приділялось обговоренню питання 

відповідальності Росії за агресію в Україні.

 

Київ вже отримав 9 тисяч експрес-тестів на 

коронавірус 

Київ вже отримав 9 тисяч експрес-тестів на 

коронавірус та продовжує їх купувати.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905777-arahamia-kaze-so-pozacergova-rada-moze-zibratisa-na-vulici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905777-arahamia-kaze-so-pozacergova-rada-moze-zibratisa-na-vulici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905635-ukrspirt-za-tri-dni-pidpisav-106-ugod-sodo-prodazu-spirtu-virobnikam-antiseptikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905635-ukrspirt-za-tri-dni-pidpisav-106-ugod-sodo-prodazu-spirtu-virobnikam-antiseptikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905492-kraini-g7-govorili-pro-pritagnenna-rosii-do-vidpovidalnosti-za-agresiu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905492-kraini-g7-govorili-pro-pritagnenna-rosii-do-vidpovidalnosti-za-agresiu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2905352-kiiv-vze-otrimav-9-tisac-eksprestestiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2905352-kiiv-vze-otrimav-9-tisac-eksprestestiv-na-koronavirus.html


 

МЗС закликає світ до посилення санкцій 

через указ Путіна про землю в окупованому 

Криму 

Міністерство закордонних справ України 

засуджує підписання указу Президента Росії 

№201, яким право володіння землею в 

окупованому Криму надається тільки росіянам. 

 

Президент нагородив орденами й медалями 

31 військового 

Президент Володимир Зеленський відзначив 

державними нагородами 31 

військовослужбовця.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Дружина Кожари зізналася у вбивстві - 

захист ексміністра 

Адвокати колишнього міністра закордонних 

справ Леоніда Кожари заявили, що його 

дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві 

бізнесмена Сергія Старицького, яке 

інкримінують Кожарі.

 

Слідство вважає, що Кожара вбив 

Старицького та інсценував його 

самогубство 

Слідство вважає, що колишній міністр 

закордонних справ Леонід Кожара вбив 

бізнесмена Сергія Старицького, а потім 

інсценував його самогубство.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2905599-mzs-zaklikae-svit-do-posilenna-sankcij-cerez-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2905599-mzs-zaklikae-svit-do-posilenna-sankcij-cerez-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2905599-mzs-zaklikae-svit-do-posilenna-sankcij-cerez-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2905599-mzs-zaklikae-svit-do-posilenna-sankcij-cerez-ukaz-putina-pro-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2905244-prezident-nagorodiv-ordenami-j-medalami-31-vijskovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2905244-prezident-nagorodiv-ordenami-j-medalami-31-vijskovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905688-druzina-kozari-ziznalasa-u-vbivstvi-zahist-eksministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905688-druzina-kozari-ziznalasa-u-vbivstvi-zahist-eksministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905749-slidstvo-vvazae-so-kozara-vbiv-starickogo-ta-inscenuvav-jogo-samogubstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905749-slidstvo-vvazae-so-kozara-vbiv-starickogo-ta-inscenuvav-jogo-samogubstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905749-slidstvo-vvazae-so-kozara-vbiv-starickogo-ta-inscenuvav-jogo-samogubstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905749-slidstvo-vvazae-so-kozara-vbiv-starickogo-ta-inscenuvav-jogo-samogubstvo.html


 

Справа Гандзюк: Мангер відмовляється 

брати участь у слідчих діях після 3 квітня 

Голова Херсонської облради Владислав 

Мангер, який підозрюється в причетності до 

нападу на Катерину Гандзюк, заявляє, що після 

3 квітня не братиме участі в слідчих діях 

прокуратури.

 

Суд РФ залишив під арештом фігуранта 

"бахчисарайської справи" Мустафаєва 

Російський суд розглянув апеляційну скаргу 

фігуранта бахчисарайської "справи Хізб ут-

Тахрір" Сервера Мустафаєва, якого двічі 

доправляли на засідання з високою 

температурою, і з третьої спроби виніс рішення 

залишити обвинуваченого під вартою до 15 

травня.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

ЗНО обов’язково проведуть - у червні або 

пізніше 

Навчальний рік для випускників 11 класів 

завершиться після отримання документів про 

освіту, тобто після проведення ЗНО.

 

Український дипломат у Мюнхені одужав 

від Covid-19 

Український консул Дмитро Шевченко, який 

працює у Генконсульстві України в Мюнхені, 

одужав після коронавірусу, але продовжує 

перебувати вдома на карантині.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905196-sprava-gandzuk-manger-vidmovlaetsa-brati-ucast-u-slidcih-diah-pisla-3-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905196-sprava-gandzuk-manger-vidmovlaetsa-brati-ucast-u-slidcih-diah-pisla-3-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2905322-sud-rf-zalisiv-pid-arestom-figuranta-bahcisarajskoi-spravi-mustafaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2905322-sud-rf-zalisiv-pid-arestom-figuranta-bahcisarajskoi-spravi-mustafaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905526-zno-obovazkovo-provedut-u-cervni-abo-piznise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905526-zno-obovazkovo-provedut-u-cervni-abo-piznise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905309-ukrainskij-diplomat-u-munheni-oduzav-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905309-ukrainskij-diplomat-u-munheni-oduzav-vid-covid19.html


 

Що робити, аби коронавірус не “вижив” у 

квартирі й на одязі: українцям дали поради 

Коронавірус може залишатися на поверхнях до 

п'яти днів.

 

За сприяння МЗС в Україну повернулися 

майже 83 тисячі громадян 

За сприяння дипломатичних установ України 

82 804 наших співгромадян повернулися на 

батьківщину з-за кордону.

 

МАУ скасовує регулярні рейси до 24 квітня 

включно 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

скасовує усі регулярні рейси до 24 квітня 

включно у зв'язку з рішенням уряду про режим 

надзвичайної ситуації на території України.

 

Українців просять не вестися на рекламу - 

жоден засіб проти Сovid-19 не 

зареєстрований 

В Україні не зареєстровано жодного 

лікарського засобу, який має відповідні 

показання до застосування в якості 

лікування/профілактики коронавірусу COVID-

19, відповідно реклама щодо засобів з нібито 

подібними властивостями є незаконною.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905603-so-robiti-abi-koronavirus-ne-viziv-u-kvartiri-j-na-odazi-ukraincam-dali-poradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905603-so-robiti-abi-koronavirus-ne-viziv-u-kvartiri-j-na-odazi-ukraincam-dali-poradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905250-za-sprianna-mzs-v-ukrainu-povernulisa-majze-83-tisaci-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905250-za-sprianna-mzs-v-ukrainu-povernulisa-majze-83-tisaci-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905318-mau-skasovue-regularni-rejsi-do-24-kvitna-vklucno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2905318-mau-skasovue-regularni-rejsi-do-24-kvitna-vklucno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905330-v-ukraini-oficijno-ne-zareestrovanij-zoden-zasib-proti-sovid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905330-v-ukraini-oficijno-ne-zareestrovanij-zoden-zasib-proti-sovid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905330-v-ukraini-oficijno-ne-zareestrovanij-zoden-zasib-proti-sovid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905330-v-ukraini-oficijno-ne-zareestrovanij-zoden-zasib-proti-sovid19.html


 

Уряд дозволив працювати ветклінікам та 

зооаптекам під час карантину 

Кабінет міністрів України скасував раніше 

запроваджену на час карантину заборону на 

ветеринарну лікувально-профілактичну 

допомогу тваринам, а також оптову та 

роздрібну торгівлю ветпрепаратами і кормами.

 

У ЗСУ не зафіксували жодного випадку 

коронавірусу — Міноборони 

Станом на 26 березня у ЗСУ не виявлені 

випадки коронавірусу. Із метою запобігання 

розповсюдження недостовірної інформації 

щодо епідеміологічної ситуації в ЗСУ, в 

оборонному відомстві ухвалили рішення щодо 

проведення щоденних брифінгів на цю тему.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Будуйте плани, читайте і не вживайте 

алкоголь, або Як не піддатися паніці 

Поради клінічного психолога, доктора 

медичних наук Олега Чабана

 

Завалимо Росію позовами, а ще – дізнаємося 

в кого які паспорти… 

Окупанти в Криму продовжили своє звичне – 

грабунок. Цьому треба протистояти. А ще – 

цікаво подивитися, що буде з «кримською» 

власністю деяких VIP-українців…

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905434-urad-dozvoliv-pracuvati-vetklinikam-ta-zooaptekam-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905434-urad-dozvoliv-pracuvati-vetklinikam-ta-zooaptekam-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905488-u-zsu-ne-zafiksuvali-zodnogo-vipadku-koronavirusu-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905488-u-zsu-ne-zafiksuvali-zodnogo-vipadku-koronavirusu-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2905675-budujte-plani-citajte-i-ne-vzivajte-alkogol-abo-ak-ne-piddatisa-panici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2905675-budujte-plani-citajte-i-ne-vzivajte-alkogol-abo-ak-ne-piddatisa-panici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905750-zavalimo-rosiu-pozovami-a-se-diznaemosa-v-kogo-aki-pasporti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905750-zavalimo-rosiu-pozovami-a-se-diznaemosa-v-kogo-aki-pasporti.html


 

Коронавірус наказав, або Як Україна 

обмежуватиме бюджетні витрати 

Уряд пропонує парламенту внести зміни до 

Держбюджету-2020. Серед пропозицій – 

скорочення видатків на гуманітарну сферу і 

розвиток регіонів

 

Рада на «удальонці»: технічно зорганізувати 

можна. Та чи безпечно це, чи законно? 

Експерти наголошують на «підводних 

каменях» такої ініціативи. Їх дуже багато: від 

проблем з Конституцією – до «голограми» 

замість депутата

 

Як борючись з коронавірусом не забути про 

хворих на все інше? 

МОЗ обіцяє нікому не відмовити в допомозі. 

Між тим, реформа «вторинки» таки 

починається 1 квітня, а викликів швидкої… 

поменшало на 16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905711-koronavirus-nakazav-abo-ak-ukraina-obmezuvatime-budzetni-vitrati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905711-koronavirus-nakazav-abo-ak-ukraina-obmezuvatime-budzetni-vitrati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905581-rada-na-udalonci-tehnicno-zorganizuvati-mozna-ta-ci-bezpecno-ce-ci-zakonno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2905581-rada-na-udalonci-tehnicno-zorganizuvati-mozna-ta-ci-bezpecno-ce-ci-zakonno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905277-ak-borucis-z-koronavirusom-ne-zabuti-pro-hvorih-na-vse-inse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905277-ak-borucis-z-koronavirusom-ne-zabuti-pro-hvorih-na-vse-inse.html
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