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ТОП 

 

Набула чинності тимчасова заборона 

іноземцям на в'їзд до України 

ІНФОГРАФІКА 

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, набула 

чинності тимчасова заборона в'їзду в Україну 

для іноземців та осіб без громадянства, 

запроваджена з метою протидії поширенню 

коронавірусу.

 

 

"Закриті" міста та метро: як можуть 

посилити карантин 

Президент Володимир Зеленський звернувся 

до українців щодо ситуації з протидією 

коронавірусу і поінформував про 

запровадження надзвичайних заходів. 
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Разумков підписав розпорядження про 

скликання позачергової Ради 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков підписав розпорядження "Про 

скликання позачергового пленарного засідання 

парламенту для розгляду питань, пов'язаних з 

протидією коронавірусу". 

 

На німецько-польському кордоні 

"застрягли" 44 українці (ЕКСКЛЮЗИВ) 

Посольство України у Німеччині намагається 

вирішити питання про повернення додому 44 

українців, які застрягли на німецько-

польському кордоні.

  

 

Україна тимчасово припинила видачу віз 

Усі консульські установи України за кордоном 

та Департамент консульської служби 

Міністерства закордонних справ тимчасово 

припинили прийом громадян та видачу віз.

 

 

Обмежувальні заходи в Києві. Інфографіка 

У Києві не працюватимуть торговельні центри, 

закриваються магазини за виключенням 

продуктових та господарських магазинів та 

аптек. Працюватимуть АЗС, банки та 

банкомати.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна закликає світ і надалі тиснути на 

Росію через окупацію Криму (ЗАЯВА) 

Крим є і буде територією України, світ ніколи 

не визнає незаконної анексії півострова Росією.

 

 

Lufthansa прокоментувала скасування рейсу 

із Франкфурта до Києва (ЕКСКЛЮЗИВ) 

Скасування рейсу німецької авіакомпанії 

Lufthansa з Франкфурта-на-Майні до Києва 15 

березня, коли багато громадян України не 

змогли повернутися додому напередодні 

закриття авіасполучення, могла статися через 

непорозуміння.

 

 

Уже 1791 українець попросив про допомогу 

в поверненні додому - МЗС 

1791 громадянин України за кордоном 

офіційно звернувся до посольств і консульстві 

України по допомогу у поверненні додому.

 

 

Коронавірус на Grand Princess: 35 українців 

повертаються додому 

35 українців, які перебували на круїзному 

лайнері Grand Princess, повертаються в 

Україну.
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Кулеба спростував інформацію про продаж 

Україною масок Німеччині 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

спростував інформацію прем’єр-міністра 

Словаччини про нібито продаж Україною 2 

млн масок Німеччині та заявив, що в Україні 

наразі діє заборона на експорт масок.

 

 

Українці мають самостійно планувати своє 

повернення з Єгипту 

Українські громадяни, які зараз знаходяться з 

туристичною поїздкою в Єгипті, мають 

самостійно планувати своє повернення в 

Україну.

 

Волонтери Корпусу Миру залишають 

Україну вперше з часів Євромайдану 

Корпус Миру США оголосив про 

призупинення діяльності в інших країнах і 

евакуацію волонтерів через поширення 

коронавірусу. 

КОРОНАВІРУС 

 

Закон про коронавірус у разі ухвалення 

діятиме три місяці 

Законопроєкт для протидії розповсюдженню 

коронавірусу в разі його ухвалення діятиме три 

місяці.
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В Україні зафіксували вже п'ять випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 9:30 16 березня 

лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-

19.

 

 

МЗС розповіло, скільки українців за 

кордоном лікуються від COVID-19 

(ІНФОГРАФІКА) 

Лікування від коронавірусу проходять шість 

громадян України, які перебувають за 

кордоном, окрім того, п'ятеро наших 

співвітчизників уже одужали. 

УКРАЇНА 

 

На сайті Ради з'явився текст законопроєкту 

про коронавірус 

На сайті Верховної Ради опубліковано текст 

законопроєкту №3219 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (Covid-

19)".

 

 

Президент: Зміна плану роботи Верховної 

Ради неприпустима 

Президент Володимир Зеленський заявив про 

неприпустимість зміни графіку роботи 

Верховної Ради та закликав парламент 

ухвалювати податкову, земельну, трудову 

реформи, призначити міністрів економіки та 

енергетики, генерального прокурора.
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Мінсоцполітики спростовує фейк про 

скасування субсидій за борги 

Наявність заборгованості зі сплати за житлово-

комунальні послуги не вплине на отримання 

пільг і субсидій до завершення поточного 

опалювального сезону.

 

 

Зеленський підтримав ініціативу створення 

національного ветеранського шпиталю та 

спортбази 

Президент України Володимир Зеленський 

підтримав ініціативу створення національного 

ветеранського шпиталю та спортивної бази. 

 

Всі КПВВ на адмінкордоні з Кримом 

працюють 

У Держприкордонслужбі України повідомили, 

що пункти пропуску на адмінкордоні з 

окупованим Кримом працюють у штатному 

режимі. 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський закликав Мінфін провести 

“антикоронавірусні” перемовини з МВФ 

Президент Володимир Зеленський закликав 

Міністерство фінансів провести перемовини з 

Міжнародним валютним фондом щодо 

надання фінансової підтримки для подолання 

наслідків коронавірусу. Також він очікує на 

програму кредитних канікул для малого й 

середнього бізнесу.
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Україна вперше здійснила транзит газу між 

країнами ЄС 

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) 

вперше здійснило транзит газу між двома 

країнами ЄС - Угорщиною і Словаччиною.

 

 

Нацбанк за тиждень продав на міжбанку 

майже мільярд доларів 

Національний банк України з 10 по 13 березня 

2020 року продав на міжбанківському 

валютному ринку 981,6 млн дол. США.

 

 

Медикам, які працюють з хворими на 

коронавірус, платитимуть до 200% 

надбавки 

Медичні працівники, які працюватимуть над 

ліквідацією епідемії коронавірусу, будуть 

отримувати надбавки до заробітної плати в 

розмірі до 200%.

 

 

Ще трохи – й “аграрна” Україна 

залишиться без власного молока 

Під час карантину в Україні зріс попит на деякі 

продукти, зокрема, молоко тривалого 

зберігання. Більшість його – “необов’язковий” 

імпорт
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Гандзюк: до України екстрадували 

підозрюваного Левіна 

Сьогодні було завершено екстрадицію до 

України з Республіки Болгарія Олексія 

Москаленка (Левіна), якого підозрюють у 

причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

 

 

Через протиправний імпорт газу держава 

зазнала збитків на понад 150 мільйонів 

Співробітники Служби безпеки України 

спільно з Офісом Генерального прокурора 

викрили та блокували протиправний механізм 

імпорту природного газу з кількох країн 

Євросоюзу.

 

 

Суд відмовив Януковичу у задоволенні 

позову проти Луценка - Сарган 

Печерський райсуд відмовив у задоволенні 

позову експрезидента Віктора Януковича до 

вже ексгенпрокурора Юрія Луценка щодо 

захисту честі, гідності й ділової репутації.

 

 

Контрабанда медичних масок "обійшла" 

контрабанду сигарет - Нефьодов 

За минулі вихідні в Україні найбільш 

популярним для контрабанди товаром стали 

медичні маски, обійшовши контрабанду 

цигарок.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Радомишль: з коронавірусом, але без паніки 

АНАЛІТИКА 

Упевнено можна сказати, що Радомишль – це 

не Нові Санжари і не Чернівці з пікетами й 

погрозами

 

 

Дистанційне навчання у лихі часи 

коронавірусу. Французькі практики 

Невідомо, скільки днів триватиме карантин, 

але діти мають набувати знань

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Укрзалізниця повернула понад 86 мільйонів 

за невикористані квитки 

З 11 по 15 березня 2020 року пасажири 

Укрзалізниці повернули 303 тисячі 

залізничних квитків на загальну суму майже 

86,6 млн грн.

 

 

Нездоровий відпочинок, або Краще мріяти 

про дешеві тури після пандемії 

(АНАЛІТИКА) 

Туркомпанії призупиняють роботу і 

пропонують відкласти поїздки. Простій дорого 

обійдеться галузі, але ситуація – надто 

нестандартна
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В Україні запускають щоденну трансляцію 

відеоуроків і онлайн-курсів для школярів 

З 17 березня ТРК Рада та YouTube-канал 

Міністерства освіти запускають щоденну 

трансляцію безкоштовних відеоуроків і 

онлайн-курсів для школярів. 

 

Українська акторка Голлівуду Ольга 

Куриленко захворіла на коронавірус 

В української і французької акторки та моделі 

Ольги Куриленко, відомої зокрема за роллю 

дівчини Джеймса Бонда у черговій стрічці про 

агента 007 «Квант милосердя», діагностували 

коронавірус Covid-19. 

 

SkyUp поки не рахувала збитки і 

концентрується на поверненні українців 

додому 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines поки 

не порахувала збитки від призупинки 

авіасполучення й концентрується на 

поверненні українців із-за кордону додому.
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