
Єдина країна – Дайджест 30.03.20

 

 

ТОП 

 

В Україні зафіксували 480 випадків 

коронавірусу, 11 - летальних 

В Україні зафіксовано вже 480 випадків 

коронавірусної хвороби Covid-19 станом на 

10:00 30 березня.

 

У Києві зафіксували 102 випадки 

коронавірусу - Кличко 

У Києві зафіксовано 102 випадки 

коронавірусної хвороби COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2907635-v-ukraini-vze-zafiksuvali-480-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2907635-v-ukraini-vze-zafiksuvali-480-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2907793-u-kievi-zafiksuvali-102-vipadki-koronavirusu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2907793-u-kievi-zafiksuvali-102-vipadki-koronavirusu-klicko.html


 

Зеленський: Для нас дуже важлива 

допомога МВФ 

Президент Володимир Зеленський наголосив 

на важливості для України допомоги 

Міжнародного валютного фонду і закликав 

народних депутатів ухвалити необхідні для її 

отримання "земельний" і "банківський" закони.

 

Рада ухвалила "банківський" закон у 

першому читанні 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення деяких механізмів регулювання 

банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила 

терміни підготовки його до другого читання.

 

 

Рада взялася за "земельний" законопроєкт 

Верховна Рада на третьому за день 

позачерговому засіданні розглядає проєкт 

закону №2178-10 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу 

земель сільськогосподарського призначення".

 

 

Шмигаль назвав причину звільнення Ємця 

і Уманського 

Колишні міністри охорони здоров'я Ілля Ємець 

та фінансів Ігор Уманський здатні проводити 

довгострокові реформи, але нині Україна 

потребує швидких дій.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908198-zelenskij-dla-nas-duze-vazliva-dopomoga-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908198-zelenskij-dla-nas-duze-vazliva-dopomoga-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908009-rada-uhvalila-bankivskij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908009-rada-uhvalila-bankivskij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908204-rada-vzalasa-za-zemelnij-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908204-rada-vzalasa-za-zemelnij-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908092-smigal-nazvav-pricinu-zvilnenna-emca-i-umanskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908092-smigal-nazvav-pricinu-zvilnenna-emca-i-umanskogo.html


 

Главою МОЗ призначили Степанова 

Верховній Раді з другої спроби вдалося 

підтримати кандидатуру Максима Степанова 

на посаду міністра охорони здоров'я.

 

Рада призначила Марченка міністром 

фінансів 

Верховна Рада призначила Сергія Марченка на 

посаду міністра фінансів України.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Парламент не підтримав зміни до 

держбюджету-2020 

Верховна рада не підтримала зміни до 

держбюджету на 2020 рік, якими пропонується 

скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а 

видаткову збільшити на 79,2 млрд грн.

 

Міжнародні інвестори закликають Україну 

домовитись з МВФ про нову програму 

Американсько-українська ділова рада 

(USUBC) звернулася до керівництва України із 

закликом докласти зусиль для отримання нової 

програми МВФ, продовжувати масштабні 

реформи та за жодних обставин не допустити 

дефолту.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2907848-glavou-moz-priznacili-stepanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2907848-glavou-moz-priznacili-stepanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2907853-rada-priznacila-marcenka-ministrom-finansiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2907853-rada-priznacila-marcenka-ministrom-finansiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908048-rada-napravila-zmini-do-derzbudzetu2020-na-povtorne-perse-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908048-rada-napravila-zmini-do-derzbudzetu2020-na-povtorne-perse-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908279-miznarodni-investori-zaklikaut-ukrainu-domovitis-z-mvf-pro-novu-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908279-miznarodni-investori-zaklikaut-ukrainu-domovitis-z-mvf-pro-novu-programu.html


 

Безробітним платитимуть допомогу від 

першого дня реєстрації 

Уряд ухвалив рішення відповідно до якого 

допомога по безробіттю буде нараховуватись із 

1-го, а не з 7-го дня реєстрації у службі 

зайнятості.

 

УКРАЇНА 

 

ДБР відреагувало на заяву Єрмака і 

відкрило справу за чотирма статтями 

Державне бюро розслідувань порушило 

кримінальну справу за заявою глави Офісу 

Президента України Андрія Єрмака у зв’язку з 

поширенням матеріалів про нібито продаж 

державних посад.

 

Формування «Консультативної ради» з 

ОРДЛО призупинили – Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

запевняє, що процес формування 

Консультативної ради в рамках політичної 

підгрупи ТКГ за участю представників ОРДЛО 

наразі не розвивається.

 

Сивохо звільнили з посади радника 

секретаря РНБО 

Сергія Сивохо та Максима Ткаченка увільнили 

від виконання обов'язків радників секретаря 

Ради національної безпеки і оборони України 

на громадських засадах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2907651-bezrobitnim-platitimut-dopomogu-vid-persogo-dna-reestracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2907651-bezrobitnim-platitimut-dopomogu-vid-persogo-dna-reestracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908295-dbr-vidreaguvalo-na-zaavu-ermaka-i-vidkrilo-spravu-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908295-dbr-vidreaguvalo-na-zaavu-ermaka-i-vidkrilo-spravu-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908193-formuvanna-konsultativnoi-radi-z-ordlo-prizupinili-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908193-formuvanna-konsultativnoi-radi-z-ordlo-prizupinili-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2907959-sivoho-zvilnili-z-posadi-radnika-sekretara-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2907959-sivoho-zvilnili-z-posadi-radnika-sekretara-rnbo.html


 

Окупанти заборонили кримчанам виїзд на 

материкову Україну через коронавірус 

Окупаційна влада Криму з 30 березня 

заборонили кримчанам виїжджати на 

територію материкової України через 

поширення коронавірусу.

 

ВР планує дозволити тимчасово проводити 

суди в режимі відеоконференції 

Верховна Рада планує тимчасово змінити 

правила судового контролю за дотриманням 

прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні на період карантину.

 

Окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ: 

один військовий загинув, четверо поранені 

Станом на 18. 00 30 березня російські 

окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції 

Об'єднаних сил на Донбасі. Один 

військовослужбовець ЗСУ загинув, троє 

отримали поранення та один – бойове 

ураження.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні запрацювали тимчасові пункти 

скринінгу 

В Україні з’явилися тимчасові пункти 

скринінгового медичного сортування хворих 

на COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2907871-okupanti-zaboronili-krimcanam-viizd-na-materikovu-ukrainu-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2907871-okupanti-zaboronili-krimcanam-viizd-na-materikovu-ukrainu-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2907994-vr-planue-dozvolila-timcasovo-provoditi-sudi-v-rezimi-videokonferencii.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2907994-vr-planue-dozvolila-timcasovo-provoditi-sudi-v-rezimi-videokonferencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2908314-okupanti-14-raziv-obstrilali-pozicii-zsu-odin-vijskovij-zaginuv-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2908314-okupanti-14-raziv-obstrilali-pozicii-zsu-odin-vijskovij-zaginuv-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908247-v-ukraini-zapracuvali-timcasovi-punkti-skriningu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908247-v-ukraini-zapracuvali-timcasovi-punkti-skriningu.html


 

У Києві серед хворих на коронавірус чимало 

молоді – Кличко 

Коронавірусна хвороба вражає не тільки літніх 

людей, а й чимало молоді.

 

Субсидії і соцдопомога: як захистять 

українців у разі втрати роботи на карантині 

Українці, котрі втратили роботу в період 

карантину, можуть скористатися програмою 

субсидій у спрощеному порядку.

 

Визначили 240 лікарень "першої хвилі", які 

прийматимуть хворих на коронавірус 

В Україні визначено 240 лікарень, які першими 

прийматимуть хворих на коронавірус.

 

Близько 11,5 тисячі українців за кордоном 

очікують на евакуацію – Кулеба 

Близько 11, 5 тис. наших співвітчизників у 

різних країнах світу очікують на евакуацію в 

Україну.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2907869-u-kievi-sered-hvorih-na-koronavirus-cimalo-molodi-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2907869-u-kievi-sered-hvorih-na-koronavirus-cimalo-molodi-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908196-subsidii-i-socdopomoga-ak-zahistat-ukrainciv-u-razi-vtrati-roboti-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908196-subsidii-i-socdopomoga-ak-zahistat-ukrainciv-u-razi-vtrati-roboti-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2907703-viznacili-240-likaren-persoi-hvili-aki-prijmatimut-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2907703-viznacili-240-likaren-persoi-hvili-aki-prijmatimut-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2907789-blizko-115-tisaci-ukrainciv-za-kordonom-ocikuut-na-evakuaciu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2907789-blizko-115-tisaci-ukrainciv-za-kordonom-ocikuut-na-evakuaciu-kuleba.html


 

Справа Гандзюк: суд продовжив арешт 

Левіна ще на два місяці 

Печерський райсуд столиці продовжив іще на 

два місяці запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою Олексію (Москаленку) Левіну, який 

підозрюється у причетності до убивства 

херсонської активістки Катерини Гандзюк.

 

Пасажирів рейсу "Доха-Київ" нарешті 

вмовили на обсервацію 

Українців з рейсу “Доха-Київ” вмовили на 

обсервацію.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Що відомо про двох нових українських 

міністрів - інфографіка 

Верховна Рада призначила міністром охорони 

здоров'я Максима Степанова, а міністром 

фінансів - Сергія Марченка

 

Ігор Бураковський, директор Інституту 

економічних досліджень та політичних 

консультацій. ІНТЕРВ’Ю 

Прихильники дефолту хочуть ізолювати країну 

від світової співдружності

https://www.ukrinform.com/rubric-society/2908045-sprava-gandzuk-sud-prodovziv-arest-levina-se-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2908045-sprava-gandzuk-sud-prodovziv-arest-levina-se-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908182-pasaziriv-rejsu-dohakiiv-naresti-vmovili-na-observaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908182-pasaziriv-rejsu-dohakiiv-naresti-vmovili-na-observaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908292-so-vidomo-pro-dvoh-novih-ukrainskih-ministriv-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908292-so-vidomo-pro-dvoh-novih-ukrainskih-ministriv-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908162-igor-burakovskij-direktor-institutu-ekonomicnih-doslidzen-ta-politicnih-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908162-igor-burakovskij-direktor-institutu-ekonomicnih-doslidzen-ta-politicnih-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908162-igor-burakovskij-direktor-institutu-ekonomicnih-doslidzen-ta-politicnih-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908162-igor-burakovskij-direktor-institutu-ekonomicnih-doslidzen-ta-politicnih-konsultacij.html


 

Пандемія-2020: мобільні магазини і 

спецтаксі для медиків 

Десятки мільйонів гривень вже виділено на 

медобладнання і підняття «бойового духу»

 

Реформа ЗСУ: більше генеральських посад 

чи зростання ефективності? 

Військові експерти відзначають, що нинішні 

зміни, насамперед, пришвидшать перехід 

українських збройних сил до стандартів НАТО

 

Дорога додому через турецький хаб 

Як українці поверталися літаками зі Стамбула 

та поромами з Карасу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2907898-pandemia2020-mobilni-magazini-i-spectaksi-dla-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2907898-pandemia2020-mobilni-magazini-i-spectaksi-dla-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908344-reforma-zsu-bilse-generalskih-posad-ci-zrostanna-efektivnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908344-reforma-zsu-bilse-generalskih-posad-ci-zrostanna-efektivnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2908195-doroga-dodomu-cerez-tureckij-hab.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2908195-doroga-dodomu-cerez-tureckij-hab.html

