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ТОП 

 

В Італії вже понад 26 тисяч заражених 

коронавірусом, 2,5 тисячі - померли 

Станом на вівторок в Італії зафіксували 26 062 

випадки зараження коронавірусом, з них 2503 - 

летальні. 

 

У Штатах кількість жертв від коронавірусу 

різко перевалила за сотню 

Різке збільшення інфікованих на коронавірус, а 

також летальних випадків у США сталося 

впродовж першої половини дня вівторка. 
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У Туреччині зафіксували першу смерть від 

коронавірусу 

Перший смертельний випадок у результаті 

зараження коронавірусу було зафіксовано в 

Туреччині, а кількість заражених подвоїлася. 

 

Коронавірус зафіксували в останній 

"незараженій" країні Європи 

Одразу 2 випадки COVID-19 зафіксували 17 

березня у Чорногорії — останній країні у 

Європі без зафіксованих випадків зараження. 

 

Канадська провінція оголосила 

надзвичайний стан через коронавірус 

Найбільш населена канадська провінція 

Онтаріо запроваджує надзвичайний стан через 

поширення коронавірусу. 

 

Лідери країн ЄС погодили якнайшвидше 

закриття зовнішніх кордонів 

Лідери країн ЄС, які провели у вівторок 

ввечері в режимі телеконференції обговорення 

заходів з протидії епідемії коронавірусу, 

підтримали пропозиції Єврокомісії щодо 

введення обмежень на "несуттєві" подорожі 

через зовнішні кордони Євросоюзу. 

СВІТ 
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Держдеп включив нового ватажка ІДІЛ до 

списку глобальних терористів 

Офіційний Вашингтон оголосив про початок 

процедури призначення нового лідера ІДІЛ 

глобальним терористом, що передбачає 

автоматичне введення санкцій проти нього та 

осіб, які надаватимуть йому будь-яку 

підтримку. 

 

Помпео: Росія стоїть за вбивством десятків 

турецьких військових у Сирії 

Державний секретар США Майкл Помпео 

заявив, що в Вашингтоні вважають Росію 

винною в убивстві десятків турецьких 

військових, які забезпечують порядок у 

північно-західному регіоні Сирії. 

 

ЄС налаштований протистояти кризі – 

Меркель розповіла про обмеження 

Країни Європейського Союзу налаштовані 

спільними зусиллями протистояти пандемії 

коронавірусу та його економічним наслідкам. 

 

Байден обходить Сандерса на праймеріз в 

США – попередні результати голосувань 

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, 

який бореться за єдину номінацію від 

Демократичної партії на виборах в США із 

сенатором із Вермонту Берні Сандерсом, за 

попередніми результатами праймеріз у 

вівторок, обходить свого суперника. 

 

Чеки на $850 мільярдів: у Трампа хочуть 

роздавати готівку американцям 

Адміністрація Дональда Трампа висловила 

намір щодо відправлення американцям прямих 

грошових платежів у рамках масштабного 

пакету стимулювання економіки розміром у 

$850 млрд з метою запобігання економічного 

спаду через коронавірус. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Ми всіх повернемо: Зеленський звернувся 

до українців за кордоном 

Президент України Володимир Зеленський 

нагадав українцям, які перебувають за 

кордоном, про допомогу системи "Друг", 

посольств та консульств. 

 

У вівторок із Єгипту повернулися понад 7 

тисяч українських туристів - МЗС 

З Єгипту сьогодні, 17 березня, повернулися 

вже понад 7 тисяч українських 

відпочивальників. 

УКРАЇНА 

 

Фонд соцстраху обіцяє допомогу з першого 

дня відсутності на роботі 

Виплата допомоги за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування по тимчасовій 

непрацездатності, викликаній карантином, 

надається з першого дня за весь час відсутності 

на роботі з цієї причини. 

 

Нацбанк продав $300 мільйонів для 

підтримки гривні 

Національний банк України продав $ 300 млн 

для згладжування надмірних курсових 

коливань. 
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В Україні стартували телекурси з 

підготовки до ЗНО - де і коли дивитись 

На ТК "РАДА" та YouTube-каналі МОН 

сьогодні, 17 березня стартували трансляції 

курсів з підготовки до ЗНО під час карантину. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти десять разів порушили "тишу", 

двоє бійців ЗСУ поранені 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 10 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

18 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1913 році, у Львові було створено 

українську військову організацію «Січові 

стрільці». 

 

Президент дав поради українцям, чим 

зайнятись під час карантину дома 

Президент України Володимир Зеленський 

закликав українців без зайвої потреби не 

виходити під час карантину на вулицю і 

порадив, чим їм зайнятись вдома. 
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Столична митниця переходить в онлайн-

режим роботи 

В зв'язку з коронавірусом, Київська митниця 

переходить в онлайн-режим роботи. 

 

У Києві маршрути метро продублюють 

наземним транспортом 

Київпастранс та приватні перевізники, які 

працюють на території Києва, зобов’язані з 12 

год 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року 

забезпечити маршрути наземного транспорту, 

які дублюватимуть рух метро. 

 

Укрзалізниця тимчасово зупиняє приміські 

електрички 

Через коронавірус Укрзалізниця зупиняє рух 

приміських поїздів з 12 години 18 березня. 

 

Весь світ на карантині 

Які заходи вживають різні країни для 

запобігання поширенню коронавірусу 

 

В Україну йде потепління з туманами 

В Україні у середу у західних, північних та 

центральних областях місцями туман, 

температура вдень 7-12° тепла. 
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18 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Конона; чи ховатиме гуска голову під 

крило, що снитиметься господині та хто 

найближчим часом вийде на авансцену. 
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