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ТОП 

 

В Україні лабораторно підтвердили 14 

випадків коронавірусу, два - летальні 

В Україні лабораторно підтверджено 14 

випадків зараження Covid-19, з них два - 

летальні.

 

 

Кличко розповів про хворих на коронавірус 

у Києві 

У Києві коронавірусом заразилися студент, 

який контактував з хворою жінкою, що 

померла від коронавірусу на Житомирщині, а 

також туристка, яка побувала у Франції.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898608-v-ukraini-laboratorno-pidtverdili-14-vipadkiv-koronavirusu-dva-letalni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898608-v-ukraini-laboratorno-pidtverdili-14-vipadkiv-koronavirusu-dva-letalni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2897911-klicko-rozpoviv-pro-hvorih-na-koronavirus-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2897911-klicko-rozpoviv-pro-hvorih-na-koronavirus-u-kievi.html


 

МОЗ зафіксувало чотири випадки передачі 

Covid-19 всередині країни 

В Україні зафіксовано чотири випадки 

внутрішньокраїнної передачі Covid-19.

 

Штрафи за порушення умов карантину. 

Інфографіка 

17 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила 

Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (Covid-19)».

 

Що робити, коли у вас симптоми ГРВІ 

В Україні з'явився ще один соціальний 

відеоролик у рамках інформаційної кампанії 

проти поширення гострих вірусних 

інфекційних захворювань, зокрема й 

коронавірусу.

 

Президент підписав указ про призначення 

Венедіктової генпрокурором 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898042-moz-zafiksuvalo-cotiri-vipadki-peredaci-covid19-vseredini-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898042-moz-zafiksuvalo-cotiri-vipadki-peredaci-covid19-vseredini-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2898137-strafi-za-porusenna-umov-karantinu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2898137-strafi-za-porusenna-umov-karantinu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898094-so-robiti-akso-u-vas-simptomi-grvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898094-so-robiti-akso-u-vas-simptomi-grvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2898255-prezident-pidpisav-ukaz-pro-priznacenna-venediktovoi-genprokurorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2898255-prezident-pidpisav-ukaz-pro-priznacenna-venediktovoi-genprokurorom.html


ЕКОНОМІКА 

 

 

Рада запровадила податкові пільги для 

закупівель ліків 

ВР на позачерговому засіданні 17 березня 

ухвалила закон про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

підвищення доступності лікарських засобів, 

медичних виробів та інших товарів, які 

закуповуються за кошти державного бюджету, 

та створення умов для закупівель у сфері 

охорони здоров'я за кошти державного 

бюджету.

 

Рада підтримала законопроєкт, який 

допоможе бізнесу пережити карантин 

Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 

березня ухвалила за основу та в цілому закон 

про внесення змін до Податкового кодекс та 

інших законів про  підтримку платників 

податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобіганняCOVID-19.

 

Допоможемо бізнесу сьогодні. Він 

рятуватиме економіку завтра 

Депутати придумали, як мінімізувати 

негативний вплив коронавірусу на вітчизняний 

бізнес та економіку

 

УКРАЇНА  

 

Верховна Рада не закривається на карантин 

– спікер 

Верховна Рада не закривається на карантин у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, 

проте змінює формат своєї роботи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2897876-rada-zaprovadila-podatkovi-pilgi-dla-zakupivel-likiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2897876-rada-zaprovadila-podatkovi-pilgi-dla-zakupivel-likiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2897901-rada-pidtrimala-zakonoproekt-akij-dopomoze-biznesu-pereziti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2897901-rada-pidtrimala-zakonoproekt-akij-dopomoze-biznesu-pereziti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2898386-dopomozemo-biznesu-sogodni-vin-ratuvatime-ekonomiku-zavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2898386-dopomozemo-biznesu-sogodni-vin-ratuvatime-ekonomiku-zavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2897839-verhovna-rada-ne-zakrivaetsa-na-karantin-spiker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2897839-verhovna-rada-ne-zakrivaetsa-na-karantin-spiker.html


 

"Владу на карантин": під Радою - акція 

протесту 

Під стінами Верховної Ради, де відбувається 

позачергове засідання, проходить учасники 

акції протесту "Верховна Рада - варта 

контролю".

 

Коронавірус у Києві: медики спостерігають 

за людьми, які контактували з хворими 

За особами, що контактували з двома 

інфікованими коронавірусом у Києві, 

встановлено медико-санітарне спостереження.

 

Кличко розповів киянам про карантин, 

тести і маски 

Київський міський голова Віталій Кличко 

прогнозує, що попередньо обмежувальні 

заходи у столиці триватимуть до кінця березня.

 

Як дезинфікують Київ: транспорт, переходи, 

будинки та мости. ФОТО 

У Києві тривають посилені заходи з 

дезінфекції міського громадського транспорту, 

маршруток приватних перевізників, зупинок 

громадського транспорту, підземних 

пішохідних переходів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897872-vladu-na-karantin-pid-radou-akcia-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897872-vladu-na-karantin-pid-radou-akcia-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898249-koronavirus-u-kievi-mediki-sposterigaut-za-ludmi-aki-kontaktuvali-z-hvorimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898249-koronavirus-u-kievi-mediki-sposterigaut-za-ludmi-aki-kontaktuvali-z-hvorimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898439-klicko-rozpoviv-kianam-pro-karantin-testi-i-maski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898439-klicko-rozpoviv-kianam-pro-karantin-testi-i-maski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898560-ak-dezinfikuut-kiiv-transport-perehodi-budinki-ta-mosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898560-ak-dezinfikuut-kiiv-transport-perehodi-budinki-ta-mosti.html


 

Київське метро закривається з 23-ої години 

17 березня 

Сьогодні, 17 березня з 23-ої години київський 

метрополітен припиняє перевезення пасажирів. 

Попередньо до 3 квітня.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні 3,5 тисячі апаратів штучної 

вентиляції потребують оновлення – Ляшко 

Наявних у відділеннях інтенсивної терапії 

українських лікарень 3,5 тисячі апаратів 

штучної вентиляції легенів (ШВЛ) може не 

вистачити й обладнання може виявитися 

застарілим.

 

Перші 10 мільйонів швидких тестів будуть в 

Україні до кінця тижня – Шмигаль 

До кінця поточного тижня в Україну буде 

завезено першу партію швидких тестів на 

виявлення коронавірусу у кількості 10 

мільйонів.

 

За добу з-за кордону повернулись понад 50 

тисяч українців 

За минулу добу держкордон України 

перетнуло майже 86,5 тисячі осіб, більшість з 

них – це українці, які поверталися додому з-за 

кордону.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898100-kiivske-metro-zakrivaetsa-z-23oi-godini-17-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898100-kiivske-metro-zakrivaetsa-z-23oi-godini-17-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897954-v-ukraini-35-tisaci-aparativ-stucnoi-ventilacii-potrebuut-onovlenna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897954-v-ukraini-35-tisaci-aparativ-stucnoi-ventilacii-potrebuut-onovlenna-lasko.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2897862-persi-10-miljoniv-svidkih-testiv-budut-v-ukraini-do-kinca-tizna-smigal.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2897862-persi-10-miljoniv-svidkih-testiv-budut-v-ukraini-do-kinca-tizna-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897964-za-dobu-zza-kordonu-povernulis-ponad-50-tisac-ukrainciv-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897964-za-dobu-zza-kordonu-povernulis-ponad-50-tisac-ukrainciv-dpsu.html


 

З Шарм-ель-Шейха вже повернулися 

півтори тисячі українців – МЗС 

Півтори тисячі українців, яких Covid-19 застав 

у Єгипті, вже повернулися в Україну з Шарм-

ель-Шейха авіарейсами до Києва, Львова та 

Харкова.

 

Допомоги в евакуації просять понад 3,5 

тисячі українців – МЗС 

До посольств України з проханнями про 

допомогу з поверненням в Україну наразі 

звернулося 3 644 наших співвітчизники.

 

Укрзалізниця повернула кошти за 400 тисяч 

квитків на скасовані рейси 

Укрзалізниця повернула кошти за 400 тисяч 

квитків за рейси, скасовані через 

запровадження карантину.

 

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Розстріли на Інститутській: суд переніс 

засідання на червень 

Святошинський районний суд Києва переніс 

засідання у справі ексберкутівців, які 

обвинувачуються в розстрілах на Інститутській 

у Києві в лютому 2014 року, на 4 червня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898066-z-sarmelsejha-vze-povernulisa-pivtori-tisaci-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898066-z-sarmelsejha-vze-povernulisa-pivtori-tisaci-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898295-dopomogi-v-evakuacii-prosat-ponad-35-tisaci-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898295-dopomogi-v-evakuacii-prosat-ponad-35-tisaci-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898553-ukrzaliznica-povernula-kosti-za-400-tisac-kvitkiv-na-skasovani-rejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898553-ukrzaliznica-povernula-kosti-za-400-tisac-kvitkiv-na-skasovani-rejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898366-rozstrili-na-institutskij-sud-perenis-zasidanna-na-cerven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898366-rozstrili-na-institutskij-sud-perenis-zasidanna-na-cerven.html


 

Суд у справі МН17 не переноситимуть через 

коронавірус 

У Нідерландах через спалах коронавірусу не 

переноситимуть судове засідання у справі 

МН17, призначене на 23 березня.

 

Фігуранта справи Гандзюк Левіна 

арештували без права на заставу 

Печерський районний суд Києва обрав 

запобіжний захід Олексію Левіну 

(Москаленку), підозрюваному в організації 

нападу на херсонську активістку Катерину 

Гандзюк, у вигляді взяття під варту до 2 квітня 

без внесення застави.

 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Весь світ на карантині 

Які заходи вживають різні країни для 

запобігання поширенню коронавірусу

 

 

Новий міністр економіки України - 

інфографіка 

Ігор Петрашко - фахівець, новий на державній 

службі

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2898124-sud-u-spravi-mn17-ne-perenositimut-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2898124-sud-u-spravi-mn17-ne-perenositimut-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898564-figuranta-spravi-gandzuk-levina-arestuvali-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898564-figuranta-spravi-gandzuk-levina-arestuvali-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2898486-ves-svit-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2898486-ves-svit-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2898168-novij-ministr-ekonomiki-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2898168-novij-ministr-ekonomiki-ukraini-infografika.html


 

Новий Генеральний прокурор України - 

інфографіка 

Ірина Венедіктова - коротке знайомство з 

новим керівником Генпрокуратури

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2898127-novij-generalnij-prokuror-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2898127-novij-generalnij-prokuror-ukraini-infografika.html

