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ТОП 

 

В Україні - вже 218 випадків коронавірусу 

В Україні зафіксовано вже 218 випадків 

коронавірусної хвороби Covid-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906036-v-ukraini-vze-218-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906036-v-ukraini-vze-218-vipadkiv-koronavirusu.html


 

Кличко: кількість хворих із коронавірусом у 

Києві зросла до 55 

У Києві лабораторно підтверджено вже 55 

випадків коронавірусу.

 

В ООН закликають Росію забезпечити 

доступ моніторингових місій до Криму 

Моніторингова місія ООН з прав людини в 

Україні закликала РФ надати безперешкодний 

доступ до окупованого Криму.

 

В окупованому Криму зафіксували 19 

випадків коронавірусу 

В окупованому Криму станом на п'ятницю, 27 

березня, зафіксовано 19 випадків 

коронавірусної інфекції.

 

Зону ООС закривають на в’їзд і виїзд із 

трьох областей 

З боку Харківської, Запорізької та 

Дніпропетровської областей запроваджується 

обмеження щодо перетину лінії проведення 

ООС з 8:00 28 березня на період карантинних 

заходів в країні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2906187-kilkist-hvorih-iz-koronavirusom-u-kievi-zrosla-do-55-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2906187-kilkist-hvorih-iz-koronavirusom-u-kievi-zrosla-do-55-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2906589-v-oon-zaklikaut-rosiu-zabezpeciti-dostup-monitoringovih-misij-do-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2906589-v-oon-zaklikaut-rosiu-zabezpeciti-dostup-monitoringovih-misij-do-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2906114-koronavirus-viavili-u-patoh-ziteliv-okupovanogo-sevastopola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2906114-koronavirus-viavili-u-patoh-ziteliv-okupovanogo-sevastopola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2906550-zonu-oos-zakrivaut-na-vizd-i-viizd-iz-troh-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2906550-zonu-oos-zakrivaut-na-vizd-i-viizd-iz-troh-oblastej.html


 

Суд арештував Кожару на два місяці, 

застава - 14 мільйонів 

Шевченківський райсуд столиці обрав 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою на 60 діб з можливістю внесення 

застави у розмірі 14 млн 82 тис грн 

колишньому міністру закордонних справ 

Леоніду Кожарі, який підозрюється в убивстві 

бізнесмена Сергія Старицького.

 

Росія наразі проігнорувала запит України 

на транзит гуманітарного вантажу - МЗС 

Російська Федерація наразі не відповіла на 

запит України щодо транзиту її територією 

гуманітарного вантажу для протидії 

коронавірусу.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Кількість безробітних в Україні під час 

карантину зросла на понад півмільйона осіб 

- ТПП 

За оцінкою президента Торгово-промислової 

палати України Геннадія Чижикова, 

чисельність безробітних в Україні за період 

карантину зросла на 0,5 - 0,7 млн осіб.

 

 

 

МАУ пропонує два варіанти компенсації за 

скасовані рейси 

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії 

України" (МАУ) поки що не повертатиме 

кошти за скасовані рейси. Натомість компанія 

пропонує без штрафів перенести переліт на 

інші дати або електронні ваучери на переліт 

протягом року.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906411-sud-arestuvav-kozaru-na-dva-misaci-zastava-14-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906411-sud-arestuvav-kozaru-na-dva-misaci-zastava-14-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2906318-rosia-narazi-proignoruvala-zapit-ukraini-na-tranzit-gumanitarnogo-vantazu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2906318-rosia-narazi-proignoruvala-zapit-ukraini-na-tranzit-gumanitarnogo-vantazu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906584-kilkist-bezrobitnih-v-ukraini-pid-cas-karantinu-zrosla-na-ponad-pivmiljona-osib-tpp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906584-kilkist-bezrobitnih-v-ukraini-pid-cas-karantinu-zrosla-na-ponad-pivmiljona-osib-tpp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906584-kilkist-bezrobitnih-v-ukraini-pid-cas-karantinu-zrosla-na-ponad-pivmiljona-osib-tpp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906584-kilkist-bezrobitnih-v-ukraini-pid-cas-karantinu-zrosla-na-ponad-pivmiljona-osib-tpp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906320-mau-poki-ne-planue-povertati-grosi-za-skasovani-rejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906320-mau-poki-ne-planue-povertati-grosi-za-skasovani-rejsi.html


 

За яку землю можна не платити податки під 

час карантину - роз'яснення ДПС 

Податок за землю можна не сплачувати з 1 

березня по 30 квітня 2020 року лише за ті 

ділянки, які використовуються у 

господарський діяльності.

 

Попит на валюту значно зменшився - 

Нацбанк 

Національний банк констатує, що цього тижня 

попит на валюту був значно меншим, ніж 

минулого тижня.

 

УКРАЇНА 

 

Окупанти не пропускають ОБСЄ та 

Червоний хрест через лінію розмежування 

Окупанти не пропускають міжнародних 

спостерігачів через лінію розмежування на 

окуповану територію Донбасу.

 

Столична влада запевняє, що не 

закуповувала браковані тести  

Перший заступник голови КМДА Микола 

Поворозник наголосив, що Іспанія відмовилася 

від партії тестів на антиген, а Україна отримала 

тести на антитіла. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906259-za-aku-zemlu-mozna-ne-platiti-podatki-pid-cas-karantinu-rozasnenna-dps.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906259-za-aku-zemlu-mozna-ne-platiti-podatki-pid-cas-karantinu-rozasnenna-dps.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906280-popit-na-valutu-znacno-zmensivsa-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906280-popit-na-valutu-znacno-zmensivsa-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2906436-okupanti-ne-propuskaut-obse-ta-cervonij-hrest-cerez-liniu-rozmezuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2906436-okupanti-ne-propuskaut-obse-ta-cervonij-hrest-cerez-liniu-rozmezuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906683-u-klicka-poasnili-vid-akih-testiv-vidmovilas-ispania-i-so-otrimala-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906683-u-klicka-poasnili-vid-akih-testiv-vidmovilas-ispania-i-so-otrimala-ukraina.html


 

В українській армії – випадків коронавірусу 

немає, на ізоляції – 157 осіб 

Станом на ранок 27 березня епідеміологічна 

ситуація в Збройних Силах України є 

контрольованою, хворих на коронавірус серед 

військовослужбовців ЗСУ не виявлено.

 

НАТО розгляне можливість надання 

Україні додаткової допомоги - Столтенберг 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

під час телефонної розмови з міністром 

закордонних справ України Дмитром Кулебою 

пообіцяв, що Альянс розгляне можливість 

надання додаткової підтримки Україні.

 

Ляшко анонсує найближчим часом постійні 

поставки апаратів ШВЛ в Україну 

В Україну постійно надходитимуть апарати 

штучної вентиляції легень у період боротьби з 

коронавірусною інфекцією.

 

В Україні змінили механізм визначення 

лікарень для хворих на Covid-19 

Змінено механізм визначення лікарень, в які 

будуть госпіталізуватися хворі на 

коронавірусну хворобу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2906126-v-ukrainskij-armii-vipadkiv-koronavirusu-nemae-na-izolacii-157-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2906126-v-ukrainskij-armii-vipadkiv-koronavirusu-nemae-na-izolacii-157-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2906582-nato-rozglane-mozlivist-nadanna-ukraini-dodatkovoi-dopomogi-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2906582-nato-rozglane-mozlivist-nadanna-ukraini-dodatkovoi-dopomogi-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906159-lasko-anonsue-najblizcim-casom-postijni-postavki-aparativ-svl-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906159-lasko-anonsue-najblizcim-casom-postijni-postavki-aparativ-svl-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906189-v-ukraini-zminili-mehanizm-viznacenna-likaren-dla-hvorih-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906189-v-ukraini-zminili-mehanizm-viznacenna-likaren-dla-hvorih-z-covid19.html


 

“Консультативна рада” з ОРДЛО дасть 

Путіну уникнути відповідальності за війну в 

Україні – Зеркаль 

Створення так званої Консультативної ради в 

рамках політичної підгрупи Тристоронньої 

контактної групи легалізує російських 

маріонеток в ОРДЛО і дасть змогу президенту 

РФ Володимиру Путіну уникнути 

відповідальності за розв’язування війни в 

Україні.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

SkyUp скасовує всі регулярні рейси до 24 

квітня 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 

скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня у 

зв’язку з рішенням уряду про запровадження 

надзвичайної ситуації.

 

Коронавірус виявили у начальника 

столичної поліції Крищенка 

Захворювання на коронавірусну інфекцію 

підтверджено у трьох поліцейських та 

курсанта, зокрема у начальника поліції Києва 

Андрія Крищенка.

 

В Україну за добу повернулись понад 18 

тисяч громадян 

В Україну за минулу добу повернулось понад 

18 тисяч українців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2906403-konsultativna-rada-z-ordlo-dast-putinu-uniknuti-vidpovidalnosti-za-vijnu-v-ukraini-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2906403-konsultativna-rada-z-ordlo-dast-putinu-uniknuti-vidpovidalnosti-za-vijnu-v-ukraini-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2906403-konsultativna-rada-z-ordlo-dast-putinu-uniknuti-vidpovidalnosti-za-vijnu-v-ukraini-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2906403-konsultativna-rada-z-ordlo-dast-putinu-uniknuti-vidpovidalnosti-za-vijnu-v-ukraini-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906594-skyup-skasovue-vsi-regularni-rejsi-do-24-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906594-skyup-skasovue-vsi-regularni-rejsi-do-24-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906349-koronavirus-viavili-u-nacalnika-stolicnoi-policii-krisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906349-koronavirus-viavili-u-nacalnika-stolicnoi-policii-krisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906152-v-ukrainu-za-dobu-povernulis-ponad-18-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906152-v-ukrainu-za-dobu-povernulis-ponad-18-tisac-ukrainciv.html


 

Прості поради, щоб уникнути зараження 

Правила при виході на вулицю, поверненні 

додому та перебуванні разом з людьми з групи 

ризику

 

"Бориспіль" продовжує приймати 

евакуаційні рейси з українцями 

Аеропорт «Бориспіль» продовжує приймати 

евакуаційні рейси з українцями.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Скандальна евакуація поп-зірки Maruv з 

країни «для заробітку» 

Чи справді Анна Корсун готова вибачитися? І 

перед ким?

 

Як у світі відбирають: кого тестувати на 

коронавірус 

Тести – дефіцит у багатьох країнах, але не 

тільки через це їх проводять не всім

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905902-prosti-poradi-sob-uniknuti-zarazenna-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2905902-prosti-poradi-sob-uniknuti-zarazenna-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906372-borispil-prodovzue-prijmati-evakuacijni-rejsi-z-ukraincami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906372-borispil-prodovzue-prijmati-evakuacijni-rejsi-z-ukraincami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2906613-skandalna-evakuacia-popzirki-maruv-z-kraini-dla-zarobitku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2906613-skandalna-evakuacia-popzirki-maruv-z-kraini-dla-zarobitku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2906562-ak-u-sviti-vidbiraut-kogo-testuvati-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2906562-ak-u-sviti-vidbiraut-kogo-testuvati-na-koronavirus.html


 

Вчімося заощаджувати “на унітазі” 

Будь-яка криза може бути корисною “уроками 

економії”: як нам зберегти звичний спосіб 

життя, втрачаючи доходи і витрачаючи менше

 

Карантин і трудові відносини: на що 

працедавець та персонал мають право, а на 

що ні 

Можна взяти відпустку, не боятися, що 

звільнять через запізнення і вимагати, щоб 

забезпечили масками

 

 

Мисливці за вірусами, сесія на парковці та 

березневий снігопад. ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906511-vcimosa-zaosadzuvati-na-unitazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906511-vcimosa-zaosadzuvati-na-unitazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906146-karantin-i-trudovi-vidnosini-na-so-pracedavec-ta-personal-maut-pravo-a-na-so-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906146-karantin-i-trudovi-vidnosini-na-so-pracedavec-ta-personal-maut-pravo-a-na-so-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906146-karantin-i-trudovi-vidnosini-na-so-pracedavec-ta-personal-maut-pravo-a-na-so-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2906146-karantin-i-trudovi-vidnosini-na-so-pracedavec-ta-personal-maut-pravo-a-na-so-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906393-mislivci-za-virusami-sesia-na-parkovci-ta-bereznevij-snigopad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2906393-mislivci-za-virusami-sesia-na-parkovci-ta-bereznevij-snigopad.html

