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ТОП 

 

У Києві - перші два випадки коронавірусу 

У понеділок, 16 березня, у Києві лабораторно 

підтверджено два випадки COVID-19. 

Пацієнти ізольовані, їм надається 

симптоматичне лікування. Один пацієнт 

протягом інкубаційного періоду повернувся з 

Франції. 

 

Президент: Ситуація з коронавірусом в 

Україні задовільна 

Володимир Зеленський вважає, що в Україні 

задовільна ситуація із захворюваністю на 

коронавірус. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2897736-u-kievi-persi-dva-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2897736-u-kievi-persi-dva-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897776-prezident-situacia-z-koronavirusom-v-ukraini-zadovilna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897776-prezident-situacia-z-koronavirusom-v-ukraini-zadovilna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897776-prezident-situacia-z-koronavirusom-v-ukraini-zadovilna.html


 

Кабмін заборонив міжміські перевезення та 

масові заходи по всій Україні 

Задля протидії поширенню коронавірусу уряд 

ухвалив тимчасово припинити міжміські 

пасажирські перевезення в 

Україні.(ОНОВЛЕНО) 

 

Кабмін звернеться до МВФ по допомогу в 

боротьбі з коронавірусом - Шмигаль 

На засіданні Кабміну, яке відбулося ввечері 16 

березня, низка міністерств отримала важливі 

доручення. 

 

Українці з Grand Princess повернулися 

додому - МОЗ 

Українці - члени екіпажу круїзного лайнера 

Grand Princess пройшли карантин та 

повернулися зі США. 

 

У світі одужали від коронавірусу майже 80 

тисяч осіб, 182 тисячі - хворіють 

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 

тих, хто хворів Covid-19 і одужав - 79 433 осіб, 

інфікованих - 182 406 осіб, а тих, хто помер – 

7 154. 

 

Євросоюз на місяць закриває зовнішні 

кордони 

Євросоюз вирішив тимчасово припинити рух 

людей через зовнішні кордони на 30 днів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897771-kabmin-pripiniv-mizmiske-spolucenna-po-vsij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897771-kabmin-pripiniv-mizmiske-spolucenna-po-vsij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897771-kabmin-pripiniv-mizmiske-spolucenna-po-vsij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897786-kabmin-zvernetsa-do-mvf-po-dopomogu-v-borotbi-z-koronavirusom-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897786-kabmin-zvernetsa-do-mvf-po-dopomogu-v-borotbi-z-koronavirusom-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897786-kabmin-zvernetsa-do-mvf-po-dopomogu-v-borotbi-z-koronavirusom-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897806-ukrainci-z-grand-princess-povernulisa-dodomu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897806-ukrainci-z-grand-princess-povernulisa-dodomu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897806-ukrainci-z-grand-princess-povernulisa-dodomu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897818-u-sviti-oduzali-vid-koronavirusu-majze-80-tisac-osib-182-tisaci-hvoriut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897818-u-sviti-oduzali-vid-koronavirusu-majze-80-tisac-osib-182-tisaci-hvoriut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897818-u-sviti-oduzali-vid-koronavirusu-majze-80-tisac-osib-182-tisaci-hvoriut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897533-evrosouz-na-misac-zakrivae-zovnisni-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897533-evrosouz-na-misac-zakrivae-zovnisni-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897533-evrosouz-na-misac-zakrivae-zovnisni-kordoni.html


СВІТ 

 

Франція іде на "домашній" карантин 

У Франції на загальнонаціональному рівні 

запроваджують так званий домашній карантин 

для громадян та відкладають другий етап 

місцевих і регіональних виборів. 

 

Канада закриває кордон для іноземців 

Канада закриє кордон для усіх іноземців, окрім 

американців, починаючи із 18 березня. 

 

Міністра оборони США ізолювали, щоб 

убезпечити від коронавірусу 

Найближчим часом міністр оборони США та 

його перший заступник спілкуватимуться з 

підлеглими виключно через відеозв'язок - аби 

керівництво Пентагону було убезпечене від 

зараження COVID-19. 

 

Помпео закликав Китай не поширювати 

чутки про "американське" походження 

COVID-19 

Держсекретар Майкл Помпео у телефонній 

розмові з головою міжнародного відділу ЦК 

Компартії Китаю Яном Цзечі висловив протест 

щодо заяв окремих представників китайської 

влади про те, ніби коронавірус в Ухань могли 

занести США. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897746-francia-ide-na-domasnij-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897746-francia-ide-na-domasnij-karantin.html
https://www.ukrinform.com/rubric-world/2897716-kanada-zakrivae-kordon-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.com/rubric-world/2897716-kanada-zakrivae-kordon-dla-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897810-ministra-oboroni-ssa-izoluvali-sob-ubezpeciti-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897810-ministra-oboroni-ssa-izoluvali-sob-ubezpeciti-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897810-ministra-oboroni-ssa-izoluvali-sob-ubezpeciti-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897790-pompeo-zaklikav-kitaj-ne-posiruvati-cutki-pro-amerikanske-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897790-pompeo-zaklikav-kitaj-ne-posiruvati-cutki-pro-amerikanske-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897790-pompeo-zaklikav-kitaj-ne-posiruvati-cutki-pro-amerikanske-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2897790-pompeo-zaklikav-kitaj-ne-posiruvati-cutki-pro-amerikanske-pohodzenna-covid19.html


 

Стало відомо, як формуватимуть списки на 

спецрейси для повернення в Україну 

Списки українських громадян, яким терміново 

треба повернутися на батьківщину 

спецрейсами, формуватимуть посольства у 

країнах, де вони перебувають. 

 

Евакуації з Польщі очікують майже дві 

тисячі українців - посол 

Майже дві тисячі українців заповнили на сайті 

Посольства України в Польщі спеціальний 

формуляр, указавши, що не можуть 

повернутися додому самотужки й очікують 

організованої евакуації. 

 

Україна в ООН порадила Росії піти на 

карантин через "симптоми брехні" щодо 

Криму 

Постійне представництво України при ООН 

порадило російській місії піти на самоізоляцію 

та пройти лікування через "симптоми брехні" 

після того, як росіяни поширили заяву про 

шосту річницю так званого "возз'єднання" 

Криму з РФ. 

 

ЄС виділив додаткові €3,2 мільйона на 

підтримку місії ОБСЄ в Україні 

Євросоюз продовжує надавати Україні 

допомогу у вирішенні конфлікту на Донбасі та 

підтримувати Спеціальну моніторингову місію 

ОБСЄ. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897804-stalo-vidomo-ak-formuvatimut-spiski-na-specrejsi-dla-povernenna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897804-stalo-vidomo-ak-formuvatimut-spiski-na-specrejsi-dla-povernenna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897804-stalo-vidomo-ak-formuvatimut-spiski-na-specrejsi-dla-povernenna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2897794-evakuacii-z-polsi-ocikuut-majze-dvi-tisaci-ukrainciv-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2897794-evakuacii-z-polsi-ocikuut-majze-dvi-tisaci-ukrainciv-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2897794-evakuacii-z-polsi-ocikuut-majze-dvi-tisaci-ukrainciv-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2897740-ukraina-v-oon-poradila-rosii-piti-na-karantin-cerez-simptomi-brehni-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2897740-ukraina-v-oon-poradila-rosii-piti-na-karantin-cerez-simptomi-brehni-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2897740-ukraina-v-oon-poradila-rosii-piti-na-karantin-cerez-simptomi-brehni-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2897740-ukraina-v-oon-poradila-rosii-piti-na-karantin-cerez-simptomi-brehni-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2897734-es-vidiliv-dodatkovi-32-miljona-na-pidtrimku-misii-obse-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2897734-es-vidiliv-dodatkovi-32-miljona-na-pidtrimku-misii-obse-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2897734-es-vidiliv-dodatkovi-32-miljona-na-pidtrimku-misii-obse-v-ukraini.html


 

Президент внесе подання на призначення 

Венедіктової генпрокурором – депутат 

Володимир Зеленський внесе до Верховної 

Ради подання на призначення т.в.о. директора 

Державного бюро розслідувань Ірини 

Венедіктової на посаду генерального 

прокурора. 

 

Зеленський закликав великий бізнес 

допомогти державі у боротьбі з 

коронавірусом 

Президент України Володимир Зеленський 

провів зустріч з представниками великого 

бізнесу. На заході були присутні власники та 

топ-менеджери найбільших українських 

компаній і бізнес-груп. 

 

Междліс кримськотатарського народу 

працюватиме дистанційно 

Через загальнонаціональний карантин з 

приводу коронавірусу Меджліс 

кримськотатарського народу до 3 квітня 

працюватиме дистанційно, а особистий прийом 

здійснюватиметься лише в особливих 

випадках. 

 

Ухвалення закону про коронавірус 

дозволить закупити тести на 28 мільйонів – 

Ляшко 

Для закупівлі тестів на коронавірус 

перерозподілено 28 млн грн, які можна буде 

використати без централізованих тендерних 

процедур після ухвалення закону про 

коронавірус. 

https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2897738-prezident-vnese-podanna-na-priznacenna-venediktovoi-genprokurorom-deputat.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2897738-prezident-vnese-podanna-na-priznacenna-venediktovoi-genprokurorom-deputat.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2897738-prezident-vnese-podanna-na-priznacenna-venediktovoi-genprokurorom-deputat.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2897711-zelenskij-zaklikav-velikij-biznes-dopomogti-derzavi-u-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2897711-zelenskij-zaklikav-velikij-biznes-dopomogti-derzavi-u-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2897711-zelenskij-zaklikav-velikij-biznes-dopomogti-derzavi-u-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2897711-zelenskij-zaklikav-velikij-biznes-dopomogti-derzavi-u-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2897699-cerez-karantin-mezdlis-krimskotatarskogo-narodu-pracuvatime-distancijno.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2897699-cerez-karantin-mezdlis-krimskotatarskogo-narodu-pracuvatime-distancijno.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2897699-cerez-karantin-mezdlis-krimskotatarskogo-narodu-pracuvatime-distancijno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897784-uhvalenna-zakonu-pro-koronavirus-dozvolit-zakupiti-testi-na-28-miljoniv-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897784-uhvalenna-zakonu-pro-koronavirus-dozvolit-zakupiti-testi-na-28-miljoniv-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897784-uhvalenna-zakonu-pro-koronavirus-dozvolit-zakupiti-testi-na-28-miljoniv-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897784-uhvalenna-zakonu-pro-koronavirus-dozvolit-zakupiti-testi-na-28-miljoniv-lasko.html


 

МОЗ хоче законодавчо закріпити 

можливість працювати дистанційно - 

Радуцький 

Міністерство охорони здоров'я підготувало 

законопроєкт, який 

передбачає адміністративну відповідальність 

за порушення обсервації та кримінальну - за 

умисне зараження коронавірусом. 

 

Порушення карантину: МВС пропонує 

посилити кримінальне та адмінпокарання 

У Міністерстві внутрішніх справ України 

пропонують ввести адміністративну та 

кримінальну відповідальність за порушення 

правил карантину при коронавірусі. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти сім разів порушили "тишу", під 

двома населеними пунктами працювали 

міномети 

16 березня збройні формування РФ 7 

разів порушили режим припинення 

вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один 

військовослужбовець Об'єднаних сил отримав 

поранення. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1917 році, в Києві, було створено 

Українську Центральну Раду – національний 

політичний центр, згодом перший український 

парламент, який керував національно-

визвольним рухом українського народу, а 

потім і відродженою державою – Українською 

Народною Республікою. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897779-moz-hoce-vvesti-kriminalnu-vidpovidalnist-za-umisne-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897779-moz-hoce-vvesti-kriminalnu-vidpovidalnist-za-umisne-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897779-moz-hoce-vvesti-kriminalnu-vidpovidalnist-za-umisne-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897779-moz-hoce-vvesti-kriminalnu-vidpovidalnist-za-umisne-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2897730-porusenna-karantinu-mvs-proponue-posiliti-kriminalne-ta-adminpokaranna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2897730-porusenna-karantinu-mvs-proponue-posiliti-kriminalne-ta-adminpokaranna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2897730-porusenna-karantinu-mvs-proponue-posiliti-kriminalne-ta-adminpokaranna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2897814-okupanti-sim-raziv-porusili-tisu-pid-dvoma-naselenimi-punktami-pracuvali-minometi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2897814-okupanti-sim-raziv-porusili-tisu-pid-dvoma-naselenimi-punktami-pracuvali-minometi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2897814-okupanti-sim-raziv-porusili-tisu-pid-dvoma-naselenimi-punktami-pracuvali-minometi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2897814-okupanti-sim-raziv-porusili-tisu-pid-dvoma-naselenimi-punktami-pracuvali-minometi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897179-17-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897179-17-berezna-pamatni-dati.html


 

Бізнес має організувати транспорт для своїх 

працівників - Зеленський 

В умовах обмеження перевезень подбати про 

доправлення працівників на роботу та з роботи 

має бізнес, якому належать підприємства. 

 

НСЗУ оприлюднила рекомендації для 

лікарів щодо діагностики COVID-19 

Національна служба здоров'я України 

оприлюднила рекомендації для терапевтів, 

сімейних лікарів щодо діагностики та 

супроводу пацієнтів з COVID-19. 

 

Доплати до 200% лікарям прописали у 

законопроєкті про коронавірус 

У законопроєкті щодо протидії коронавірусу 

пропонується встановити доплати медичним 

працівникам, які беруть участь у ліквідації 

захворювання серед населення. 

 

Санаторії Трускавця працюють у 

звичайному режимі – міськрада 

У місті Трускавець Львівської області 

санаторно-курортні заклади працюють у 

звичайному режимі, хворих на коронавірус 

немає. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897749-biznes-mae-organizuvati-transport-dla-svoih-pracivnikiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897749-biznes-mae-organizuvati-transport-dla-svoih-pracivnikiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897749-biznes-mae-organizuvati-transport-dla-svoih-pracivnikiv-zelenskij.html
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Канал “UA: Культура” покаже фільми з 

фестивалю Docudays 

Спецпроєкт “DOCU/дні на UA: Культура” із 16 

по 27 березня виходитиме в ефірі каналу “UA: 

Культура” в межах партнерства з 

Міжнародним фестивалем документального 

кіно про права людини Docudays UA. 

 

Дощі та морози: синоптики дали прогноз на 

“карантинний” тиждень 

В Україні 17 березня вдень очікується від 0 до 

13° тепла, переважно без опадів. 

 

17 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Герасима-граківника; чи буде мокрим 

літо і чи скоро настане “точка біфуркації”. 

 

 

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