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ТОП 

 

В Україні підтвердили 196 випадків 

зараження коронавірусом 

Станом на 22.00 четверга в Україні 

підтвердили 196 випадків зараження 

коронавірусом.(ІНФОГРАФІКА) 

 

США випередили Китай за кількістю 

інфікованих 

Сполучені Штати Америки опинилися на 

першому місці у світі за кількістю осіб, 

заражених COVID-19, випередивши Китай та 

Італію. 
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У Туреччині коронавірус забрав уже 75 

життів 

За останню добу в Туреччині виявлено майже 

вдвічі більше випадків зараження 

коронавірусом, ніж за попередню. 

 

ВООЗ закликає до агресивної протидії 

коронавірусу - інакше помруть мільйони 

Очільник Всесвітньої організації охорони 

здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що 

без агресивних дій з боку урядів всіх країн у 

світі від коронавірусу можуть померти 

мільйони людей. 

 

"Мінськ" онлайн: обговорили безпекову 

ситуацію на Донбасі та звільнення 

полонених 

Відбулося чергове засідання Тристоронньої 

контактної групи з мирного врегулювання 

ситуації на Донбасі, яке у зв’язку з 

поширенням епідемії коронавірусу проходило 

у форматі відеоконференції. 

СВІТ 

 

ЄС нагадує про важливість Конвенції про 

заборону бактеріологічної зброї 

З нагоди 45 річниці з дня набуття чинності 

міжнародною Конвенцією з заборони 

бактеріологічної та токсинної зброї Євросоюз 

нагадав про важливість цього документу для 

глобальної безпеки та закликав до зміцнення та 

розвитку цього правового акту. 
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Лідери ЄС визначили п’ять пріоритетів у 

боротьбі з коронавірусом 

На зустрічі у форматі телеконференції лідери 

країн ЄС погодили п’ять ключових пріоритетів 

у спільних діях задля подолання кризи, яку 

спричинила пандемія коронавірусу. 

 

Берлін закликає припинити конфлікти 

заради боротьби з коронавірусом 

Німеччина підтримує заклик ООН до 

всесвітнього перемир’я заради спільного опору 

пандемії Covid-19. 

 

Варшава обурена фейком з РФ про 

гуманітарну допомогу для Італії 

До МЗС Польщі викликали посла Росії в РП 

Сергія Андрєєва у зв’язку із скандальною 

заявою голови комісії Ради Федерації РФ з 

інформполітики Олексія Пушкова про те, що 

Варшава нібито не пропустила через свій 

повітряний простір російську гуманітарну 

допомогу для Італії. 

 

Біля берегів Британії помітили сім 

“активних” російських кораблів 

Дев'ять кораблів Королівського флоту Великої 

Британії супроводжували сім російських 

військових кораблів після високого рівня 

активності у протоці Ла-Манш. 

 

Виробник хокейного спорядження Bauer 

взявся за медичне обладнання 

Всесвітньо відомий виробник хокейного 

спорядження компанія Bauer переобладнає свої 

заводи для виробництва захисного медичного 

обладнання. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Понад 94 тисячі громадян повернулися в 

Україну завдяки дипустановам – МЗС 

Вже 94 356 громадян України повернулися на 

батьківщину завдяки сприянню 

дипломатичних установ. 

 

МВФ припускає збільшення кредиту для 

України за новою програмою 

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна 

Георгієва заявила про значний прогрес у 

переговорах щодо нової програми EFF для 

України, а також назвала умови, за яких раніше 

обумовлене фінансування на суму $5,5 млрд 

може бути збільшене. 

УКРАЇНА 

 

Офіс Президента звернувся до мешканців 

Криму у зв’язку з поширенням коронавірусу 

Офіс Президента України закликає мешканців 

окупованого Росією півострова Крим зв’язку з 

поширенням коронавірусу дотримуватися 

правил гігієни та дезінфекції, за можливості – 

перейти на дистанційну роботу та залишатися 

вдома. 

 

Збройним Силам достроково передали 28 

ракет "Вільха" 

На озброєння ЗСУ конструкторським бюро 

"Луч" достроково передано 28 одиниць 

високоточних реактивних боєприпасів 

«Вільха». 
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Окупанти у Криму застерігають активістів 

від участі в акціях протесту 

В окупованому Криму десяти жителям 

Нижньогірського району, кримськотатарським 

активістам, силовики вручили застереження 

про неприпустимість участі в 

несанкціонованих акціях у період з 1 до 5 

травня 2020 року. 

 

Нацбанк виніс на обговорення законопроєкт 

про фінансові послуги 

Національний банк виніс на громадське 

обговорення пропозиції до законопроєкту "Про 

фінансові послуги та діяльність з надання 

фінансових послуг". 

 

Нафтогаз запропонував Кабміну 

український індикатор цін на газ - Коболєв 

НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду 

український індикатор цін на газ, що 

дозволило знизити його ціну для населення. 

 

Коболєв назвав свої головні завдання на 

наступні чотири роки 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" 

Андрій Коболєв погодився продовжити 

контракт на чотири роки, оскільки хоче 

реалізувати низку завдань. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти п'ять разів порушили "тишу", під 

Луганським та Павлополем працювали 

міномети 

26 березня збройні формування РФ п’ять разів 

порушили режим припинення вогню, втрат 

серед наших захисників немає. 

 

Окупанти продовжують перешкоджати 

роботі місії ОБСЄ на Донбасі 

У четвер, 26 березня, бойовики російських 

збройних формувань на Донбасі знову 

заборонили патрулям СММ ОБСЄ доступ на 

окуповану територію на трьох блокпостах у 

Донецькій області та одному – на Луганщині. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 березня. Пам’ятні дати 

Щороку, 27 березня, відзначається Всесвітній 

день театру. 

 

Офіційна статистика Covid-19 майже в 

десять разів менша за реальну - експерт 

У країнах, які стикнулися зі спалахом Covid-

19, заражених коронавірусом у 8-10 разів 

більше, ніж демонструє офіційна статистика. 
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Березень "попрощається" дощем і мокрим 

снігом 

У п'ятницю, 27 березня, в Україні вдень від 0 

до 17° тепла, без опадів, в останні дні місяця 

очікується мокриій сніг з дощем. 

 

Україна перейде на літній час у ніч на 29 

березня 

Україна в ніч на неділю, 29 березня, перейде на 

літній час. 

 

27 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Бенедикта; міняємо дві 

ворони на дві корови, та чи можна пробити 

стіну лобом. 
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