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ТОП 

 

В Україні зареєстрували 549 хворих на 

COVID-19 

Станом на 10 ранку 31 березня в Україні 

зареєстровано 549 хворих COVID-19.

 

У Києві зареєстрували 107 хворих на 

коронавірус - Кличко 

У Києві зареєстровано вже 107 хворих на 

COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908594-v-ukraini-zareestruvali-549-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908594-v-ukraini-zareestruvali-549-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2908739-u-kievi-zareestruvali-107-hvorih-na-koronavirus-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2908739-u-kievi-zareestruvali-107-hvorih-na-koronavirus-klicko.html


 

Що можна і що заборонено за новим 

законом про ринок землі 

Верховна Рада на позачерговому 

засіданні ухвалила закон "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

обігу земель сільськогосподарського 

призначення".

 

Обговорення “консультативної ради" при 

ТКГ тривають - Єрмак 

Консультації з міжнародними партнерами 

щодо створення так званої консультативної 

ради при політичній підгрупі Тристоронньої 

контактної групи наразі тривають.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Законопроєкт про неповернення банків 

гарантує невідворотність їх виведення з 

ринку - НБУ 

Законопроєкт про неповернення банків 

колишнім власникам гарантує невідворотність 

виведення банків з ринку, змінює процедуру 

оскарження рішень Національного банку та 

інших державних органів в процесі виведення 

банків з ринку та залишає таке явище як "зомбі 

банки" у минулому.

 

Європейська бізнес асоціація 

прокоментувала "банківський" закон 

Європейська бізнес асоціація вважає, що 

прийняття законопроєкту щодо неможливості 

повернення банків екс-власникам, 

пришвидшить отримання кредиту від МВФ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908767-so-mozna-i-so-zaboroneno-za-novim-zakonom-pro-rinok-zemli-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908767-so-mozna-i-so-zaboroneno-za-novim-zakonom-pro-rinok-zemli-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908978-obgovorenna-konsultativnoi-radi-pri-tkg-trivaut-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908978-obgovorenna-konsultativnoi-radi-pri-tkg-trivaut-ermak.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2908637-zakonoproekt-pro-nepovernenna-bankiv-garantue-nevidvorotnist-ih-vivedenna-z-rinku-nbu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2908637-zakonoproekt-pro-nepovernenna-bankiv-garantue-nevidvorotnist-ih-vivedenna-z-rinku-nbu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2908637-zakonoproekt-pro-nepovernenna-bankiv-garantue-nevidvorotnist-ih-vivedenna-z-rinku-nbu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2908637-zakonoproekt-pro-nepovernenna-bankiv-garantue-nevidvorotnist-ih-vivedenna-z-rinku-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909130-evropejska-biznes-asociacia-prokomentuvala-bankivskij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909130-evropejska-biznes-asociacia-prokomentuvala-bankivskij-zakon.html


 

Новини з Ради “підбадьорили” валютний 

ринок - Нацбанк 

Національний банк України заявляє, що 

вперше з початку ажіотажу на валютному 

ринку через коронавірус інтервенції на 

валютному ринку були додатними. 

 

Мінфін: Зміни до бюджету - це не 

скорочення, а перерозподіл 

Зміни до Державного бюджету України на 

2020 рік є не секвестром кошторису, а 

переорієнтацією ресурсів на фінансування 

протидії пандемії коронавірусу.

 

Нацбанк перерахує до бюджету 42,7 

мільярда 

Рада НБУ затвердила розподіл прибутку 

Національного банку за 2019 рік в обсязі 43,3 

млрд грн; з них 42,7 млрд грн буде 

перераховано до держбюджету, а решта піде на 

формування резервів власного капіталу НБУ.

 

УКРАЇНА  

 

Посли G7 привітали ухвалення ВР закону 

про ринок землі в Україні 

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали 

ухвалення Верховною Радою України закону 

про запуск ринку землі в Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909187-novini-z-radi-pidbadorili-valutnij-rinok-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909187-novini-z-radi-pidbadorili-valutnij-rinok-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909127-minfin-zmini-do-budzetu-ce-ne-skorocenna-a-pererozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909127-minfin-zmini-do-budzetu-ce-ne-skorocenna-a-pererozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908911-nacbank-pererahue-do-budzetu-427-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2908911-nacbank-pererahue-do-budzetu-427-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909104-posli-g7-privitali-uhvalenna-vr-zakonu-pro-rinok-zemli-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909104-posli-g7-privitali-uhvalenna-vr-zakonu-pro-rinok-zemli-v-ukraini.html


 

На Банковій прокоментували ухвалення 

закону про ринок землі 

Кабінет міністрів має ще багато зробити для 

розбудови прозорого ринку землі в Україні - 

від створення ефективного земельного 

кадастру до системної підтримки фермерів.

 

У Раді зареєстрували проєкти постанов, що 

блокують підписання закону про ринок 

землі 

Позафракційні народні депутати Оксана 

Савчук і Антон Поляков зареєстрували у 

Верховній Раді проєкти постанов про 

скасування рішення парламенту щодо 

ухвалення закону про ринок землі.

 

Депутат Лерос каже, що одна з відкритих 

проти нього справ - за мурал на 

"Осокорках" 

Народний депутат Гео Лерос (фракція партії 

«Слуга народу») заявляє, що стосовно нього 

відкрили кілька кримінальних справ, у тому 

числі за мурал на станції метро "Осокорки", і 

звинувачує в причетності до цього главу Офісу 

Президента Андрія Єрмака.

 

"Питання нацбезпеки": Єрмак пояснив, 

чому звернувся до силовиків через "відео 

Лероса" 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з 

його братом Денисом до Служби безпеки та 

Державного бюро розслідувань, оскільки 

йдеться про сплановану акцію і питання 

національної безпеки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908608-na-bankovij-prokomentuvali-uhvalenna-zakonu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908608-na-bankovij-prokomentuvali-uhvalenna-zakonu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908799-u-radi-zareestruvali-proekti-postanov-so-blokuut-pidpisanna-zakonu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908799-u-radi-zareestruvali-proekti-postanov-so-blokuut-pidpisanna-zakonu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908799-u-radi-zareestruvali-proekti-postanov-so-blokuut-pidpisanna-zakonu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908799-u-radi-zareestruvali-proekti-postanov-so-blokuut-pidpisanna-zakonu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908954-deputat-leros-kaze-so-odna-z-vidkritih-proti-nogo-sprav-za-mural-na-osokorkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908954-deputat-leros-kaze-so-odna-z-vidkritih-proti-nogo-sprav-za-mural-na-osokorkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908954-deputat-leros-kaze-so-odna-z-vidkritih-proti-nogo-sprav-za-mural-na-osokorkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908954-deputat-leros-kaze-so-odna-z-vidkritih-proti-nogo-sprav-za-mural-na-osokorkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909061-pitanna-nacbezpeki-ermak-poasniv-comu-zvernuvsa-do-silovikiv-cerez-video-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909061-pitanna-nacbezpeki-ermak-poasniv-comu-zvernuvsa-do-silovikiv-cerez-video-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909061-pitanna-nacbezpeki-ermak-poasniv-comu-zvernuvsa-do-silovikiv-cerez-video-lerosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909061-pitanna-nacbezpeki-ermak-poasniv-comu-zvernuvsa-do-silovikiv-cerez-video-lerosa.html


 

В Україну прибув літак з новою партією 

ПЛР-тестів та засобів захисту 

В аеропорт «Бориспіль» прибув літак, який 

доправив з Китаю нову партію ПЛР-тестів, 

засобів захисту та медичне обладнання.

 

На "першу хвилю" коронавірусу в Україні 

підготували 67 тисяч ліжок 

В Україні підготували 67 тисяч ліжок у 240 

закладах охорони здоров'я для хворих на 

коронавірусну хворобу.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні дозволили відкрити продуктові 

ринки, але є умови 

Міністерство охорони здоров'я прописало 

умови роботи продуктових ринків під час 

карантину, зокрема, на 20 кв. метрах повинен 

знаходитися лише один відвідувач.

 

Кого повинні обов'язково госпіталізувати 

під час карантину. ІНФОГРАФІКА 

Міністерство охорони здоров'я роз'яснило 

критерії при пандемії COVID-19

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909211-v-ukrainu-pribuv-litak-z-novou-partieu-plrtestiv-ta-zasobiv-zahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909211-v-ukrainu-pribuv-litak-z-novou-partieu-plrtestiv-ta-zasobiv-zahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908662-na-persu-hvilu-koronavirusu-v-ukraini-pidgotuvali-67-tisac-lizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908662-na-persu-hvilu-koronavirusu-v-ukraini-pidgotuvali-67-tisac-lizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908989-v-ukraini-dozvolili-vidkriti-produktovi-rinki-ale-e-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908989-v-ukraini-dozvolili-vidkriti-produktovi-rinki-ale-e-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908374-kogo-povinni-obovazkovo-gospitalizuvati-pid-cas-karantinu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908374-kogo-povinni-obovazkovo-gospitalizuvati-pid-cas-karantinu-infografika.html


 

"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 

квітня - Зеленський 

У понеділок, 6 квітня, для школярів 5-11 класів 

розпочинається проєкт "Всеукраїнська школа 

онлайн", для учнів в ефірах українських 

телеканалів проводитимуть уроки з 11 

предметів.

 

РНБО створила електронну карту 

поширення коронавірусу в Україні та світі 

Головний ситуаційній центр при Апараті Ради 

національної безпеки і оборони України 

створив електронну карту поширення 

захворюваності на коронавірусну інфекцію 

COVID-19 у світі та в Україні.

 

За кордоном від коронавірусу лікуються 30 

українців — МЗС 

За кордоном від коронавірусу лікуються 30 

громадян України.

 

SkyUp евакуювала понад 20 тисяч українців 

з 30 країн світу 

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 19 до 27 березня 

виконала більше 100 спеціальних рейсів до 30 

країн світу для евакуації понад 20 тисяч 

громадян.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908906-vseukrainska-skola-onlajn-startue-6-kvitna-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908906-vseukrainska-skola-onlajn-startue-6-kvitna-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908630-rnbo-stvorila-elektronnu-kartu-posirenna-koronavirusu-v-ukraini-ta-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908630-rnbo-stvorila-elektronnu-kartu-posirenna-koronavirusu-v-ukraini-ta-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908533-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuutsa-30-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908533-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuutsa-30-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908851-skyup-evakuuvala-ponad-20-tisac-ukrainciv-z-30-krain-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2908851-skyup-evakuuvala-ponad-20-tisac-ukrainciv-z-30-krain-svitu.html


 

У Києві на COVID-19 протестують усіх 

пацієнтів із запаленням легенів 

У Києві почали тестувати на коронавірус всіх 

пацієнтів із діагнозом запалення легенів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Армія і коронавірус. Нове поле 

протистояння у світі 

Біологічна сфера нині постає новою ареною 

протистояння між державами світу

 

Два історичні голосування для України 

Влада не ризикуватиме життями українців, а 

тому не розглядає дефолт як варіант

 

Швидше боротися з коронавірусом: що 

дасть Україні новий закон № 3268 

Задля адекватного реагування на світові 

відкриття в подоланні пандемії потрібне певне 

«приборкання бюрократії». Новий закон це 

забезпечує

https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/2908769-u-kievi-na-covid19-protestuut-usih-pacientiv-iz-zapalennam-legeniv.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/2908769-u-kievi-na-covid19-protestuut-usih-pacientiv-iz-zapalennam-legeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2908390-armia-i-koronavirus-nove-pole-protistoanna-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2908390-armia-i-koronavirus-nove-pole-protistoanna-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908866-dva-istoricni-golosuvanna-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2908866-dva-istoricni-golosuvanna-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909159-svidse-borotisa-z-koronavirusom-so-dast-ukraini-novij-zakon-3268.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909159-svidse-borotisa-z-koronavirusom-so-dast-ukraini-novij-zakon-3268.html


 

Верховна Рада 30.03.20: сумнівна 

«монобільшість» та ситуативні союзники 

Наразі є різні полюси в оцінках: від 

монобільшості більше немає – до ситуація 

цілком контрольована з боку президента

 

Відкриття ринку землі: закон є, 

застереження залишилися 

МВФ та Світовий банк, ніби, не проти. Тепер – 

роз’яснювальна кампанія, що допоможе 

“зшити” розділене “земельним” питанням 

суспільство

 

Олег Чабан, доктор медичних наук, 

клінічний психолог. ІНТЕРВ’Ю 

Обов’язково жартуйте! Той, хто сміється над 

власним страхом, уже бореться з панікою в 

собі!
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909220-verhovna-rada-300320-sumnivna-monobilsist-ta-situativni-souzniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909220-verhovna-rada-300320-sumnivna-monobilsist-ta-situativni-souzniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909197-vidkritta-rinku-zemli-zakon-e-zasterezenna-zalisilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2909197-vidkritta-rinku-zemli-zakon-e-zasterezenna-zalisilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2909184-oleg-caban-doktor-medicnih-nauk-klinicnij-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2909184-oleg-caban-doktor-medicnih-nauk-klinicnij-psiholog.html

