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ТОП 

 

Зеленський підписав закон про коронавірус 

Президент України підписав закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання 

виникнення і поширення коронавірусної 

хвороби (Covid-19)».

 

Кількість хворих на коронавірус у світі 

перевищила 200 тисяч 

Загальна кількість випадків коронавірусу 

Covid-19 у 169 країнах та територіях складає 

204 044 осіб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898893-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898893-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899216-kilkist-hvorih-na-koronavirus-u-sviti-perevisila-200-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899216-kilkist-hvorih-na-koronavirus-u-sviti-perevisila-200-tisac.html


 

МОЗ: в Україні - 14 випадків коронавірусу, 

нових хворих немає 

В Україні станом на ранок 18 березня 

зафіксовано 14 випадків зараження 

коронавірусом Covid-19.

 

Україна звернулася до генсека ООН через 

вояж Путіна в окупований Крим 

Україна звернулася до генерального секретаря 

ООН та держав-членів Організації із закликом 

засудити самовільний візит президента РФ 

Володимира Путіна до українського Криму.

 

Народний депутат Шахов підтвердив, що 

заразився коронавірусом 

Народний депутат Сергій Шахов (член 

депутатської групи "Довіра"), повідомив, що 

отримав позитивний тест на коронавірус, але 

почувається добре.

 

 

За кордоном лікуються від коронавірусу 12 

українців, понад 700 - на карантині 

Лікування від коронавірусу за кордоном 

проходять 12 громадян України, на карантині 

перебувають 744.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898942-moz-v-ukraini-14-vipadkiv-koronavirusu-novih-hvorih-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898942-moz-v-ukraini-14-vipadkiv-koronavirusu-novih-hvorih-nemae.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2899423-ukraina-zvernulasa-do-genseka-oon-cerez-voaz-putina-v-okupovanij-krim.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/2899423-ukraina-zvernulasa-do-genseka-oon-cerez-voaz-putina-v-okupovanij-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899082-narodnij-deputat-sahov-pidtverdiv-so-zarazivsa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899082-narodnij-deputat-sahov-pidtverdiv-so-zarazivsa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898796-za-kordonom-likuutsa-vid-koronavirusu-12-ukrainciv-ponad-700-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898796-za-kordonom-likuutsa-vid-koronavirusu-12-ukrainciv-ponad-700-na-karantini.html


 

В Україні на час карантину призупинили 

призов до армії 

В Україні на час дії карантину у зв’язку з 

коронавірусом військкомати призупинили 

призов на строкову військову службу.

 

ЕКОНОМІКА 

 

На повернення українців з-за кордону 

потрібно чотири мільйони доларів - Криклій 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

запропонував Кабінету міністрів виділити з 

резервного фонду держбюджету понад 4 

мільйони доларів на повернення українців з-за 

кордону авіарейсами.

 

Президент підписав закони про спрощення 

закупівель ліків 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закони про спрощення закупівель 

ліків.

 

Кабмін виділив 70 мільйонів на засоби 

індивідуального захисту правоохоронців 

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про 

виділення 70 мільйонів гривень з резервного 

фонду держбюджету для правоохоронців на 

засоби індивідуального захисту для 

проведення протиепідемічних заходів у зв’язку 

з коронавірусом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2899210-v-ukraini-na-cas-karantinu-prizupinili-prizov-do-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2899210-v-ukraini-na-cas-karantinu-prizupinili-prizov-do-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899095-na-povernenna-ukrainciv-zza-kordonu-potribno-cotiri-miljoni-dolariv-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899095-na-povernenna-ukrainciv-zza-kordonu-potribno-cotiri-miljoni-dolariv-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898911-prezident-pidpisav-zakoni-pro-sprosenna-zakupivel-likiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898911-prezident-pidpisav-zakoni-pro-sprosenna-zakupivel-likiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899042-kabmin-vidiliv-70-miljoniv-na-zasobi-individualnogo-zahistu-pravoohoronciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899042-kabmin-vidiliv-70-miljoniv-na-zasobi-individualnogo-zahistu-pravoohoronciv.html


 

Уряд буде готовий виплатити додаткову 

тисячу пенсіонерам з 1 квітня - Президент 

Кабінет міністрів буде готовий виплатити 

додаткову тисячу гривень окремим категоріям 

пенсіонерів з 1 квітня цього року.

 

Шмигаль доручив розробити сценарії 

економічних наслідків через коронавірус 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив 

новому міністру економіки Ігорю Петрашку 

розробити декілька сценаріїв можливих 

економічних наслідків для країни в умовах 

поширення коронавірусу.

 

Пільги для бізнесу і податкові декларації до 

1 липня - Зеленський підписав іще один 

закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України 

щодо підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення 

короновірусної хвороби (COVID-19)".

 

УКРАЇНА 

 

Мери міст просять доопрацювати закон про 

коронавірус 

Асоціація міст України звернулася до 

Президента України Володимира Зеленського з 

проханням не підписувати зміни до 

Податкового кодексу, які призведуть до 

«колапсу всієї країни».

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899477-urad-bude-gotovij-viplatiti-dodatkovu-tisacu-pensioneram-z-1-kvitna-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899477-urad-bude-gotovij-viplatiti-dodatkovu-tisacu-pensioneram-z-1-kvitna-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2899069-smigal-doruciv-rozrobiti-scenarii-ekonomicnih-naslidkiv-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2899069-smigal-doruciv-rozrobiti-scenarii-ekonomicnih-naslidkiv-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2898922-pilgi-dla-biznesu-i-podatkovi-deklaracii-do-1-lipna-zelenskij-pidpisav-ise-odin-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2898922-pilgi-dla-biznesu-i-podatkovi-deklaracii-do-1-lipna-zelenskij-pidpisav-ise-odin-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2898922-pilgi-dla-biznesu-i-podatkovi-deklaracii-do-1-lipna-zelenskij-pidpisav-ise-odin-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2898922-pilgi-dla-biznesu-i-podatkovi-deklaracii-do-1-lipna-zelenskij-pidpisav-ise-odin-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899049-meri-mist-prosat-doopracuvati-zakon-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899049-meri-mist-prosat-doopracuvati-zakon-pro-koronavirus.html


 

У Київській області запровадили режим 

надзвичайної ситуації 

На території Київської області тимчасово 

запроваджено режим надзвичайної ситуації.

 

Надзвичайна ситуація: Київська ОДА 

пояснила, що це означає 

Головна відмінність надзвичайного стану від 

надзвичайної ситуації полягає у тому, що під 

час надзвичайного стану функції управління 

всіма державними органами переходять до 

відповідних органів.

 

У Києві можуть ввести надзвичайну 

ситуацію - Аваков 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 

про можливість введення в місті Києві 

надзвичайної ситуації.

 

Шмигаль доручив розробити закон на 

уповноваження Президента вводити 

надзвичайний стан 

Кабінет міністрів розробить закон про 

передачу повноважень управління країною від 

одного органу влади до іншого на випадок 

епідемії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2899016-u-kiivskij-oblasti-zaprovadili-rezim-nadzvicajnoi-situacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2899016-u-kiivskij-oblasti-zaprovadili-rezim-nadzvicajnoi-situacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2899405-nadzvicajna-situacia-kiivska-oda-poasnila-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2899405-nadzvicajna-situacia-kiivska-oda-poasnila-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2899045-u-kievi-mozut-vvesti-nadzvicajnu-situaciu-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2899045-u-kievi-mozut-vvesti-nadzvicajnu-situaciu-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899125-smigal-doruciv-rozrobiti-zakon-na-upovnovazenna-prezidenta-vvoditi-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899125-smigal-doruciv-rozrobiti-zakon-na-upovnovazenna-prezidenta-vvoditi-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899125-smigal-doruciv-rozrobiti-zakon-na-upovnovazenna-prezidenta-vvoditi-nadzvicajnij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899125-smigal-doruciv-rozrobiti-zakon-na-upovnovazenna-prezidenta-vvoditi-nadzvicajnij-stan.html


 

У Києві - переповнений транспорт та черги 

на зупинках 

Вранці 18 березня в громадський транспорт 

Києва пускали пасажирів без масок і в 

необмеженій кількості. На зупинках 

утворились великі черги.

 

Рішення щодо закриття метро не 

змінюватимуть – Прем'єр 

Рішення щодо тимчасового припинення роботи 

метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі 

залишиться незмінним.

 

Влада Києва розробляє план, аби метро 

працювало 

Міська влада Києва напрацьовує план 

спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, 

але з деякими обмеженнями.

СУСПІЛЬСТВО

 

МОЗ відправило до Ради перевірку через 

коронавірус у Шахова 

Співробітники Міністерства охорони здоров’я 

вже прибули до Верховної Ради України для 

проведення необхідних дій у зв’язку з 

підозрою на наявність коронавірусу в 

народного депутата Сергія Шахова 

(депутатська група «Довіра»).

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898996-u-kievi-perepovnenij-transport-ta-cergi-na-zupinkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2898996-u-kievi-perepovnenij-transport-ta-cergi-na-zupinkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899061-risenna-sodo-zakritta-metro-ne-zminuvatimut-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899061-risenna-sodo-zakritta-metro-ne-zminuvatimut-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2899353-vlada-kieva-rozroblae-plan-abi-metro-pracuvalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2899353-vlada-kieva-rozroblae-plan-abi-metro-pracuvalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899136-moz-vidpravilo-do-radi-perevirku-cerez-koronavirus-u-sahova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899136-moz-vidpravilo-do-radi-perevirku-cerez-koronavirus-u-sahova.html


 

Президент назвав брехнею страшилки про 

400 тисяч хворих на коронавірус в Україні 

Президент Володимир Зеленський назвав 

брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на 

коронавірус в Україні.

 

ВООЗ не рекомендує пити ібупрофен при 

коронавірусі 

Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) рекомендувала хворим із симптомами 

Covid-19 уникати прийому ібупрофену.

 

Шмигаль доручив розібратися зі 

спекулянтами, які встановили “космічні” 

ціни на перевезення 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 

доручив головам обласних державних 

адміністрацій за участі національної поліції 

розібратися зі спекулянтами, які в умовах 

карантину підняли ціни на перевезення людей.

 

Пасажири повернули залізничні квитки на 

144 мільйони 

З 11 по 18 березня 2020 року пасажири 

повернули 518 тисяч квитків на скасовані через 

запровадження карантину пасажирські поїзди 

на загальну суму 144 млн грн.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899467-prezident-nazvav-brehneu-strasilki-pro-400-tisac-hvorih-na-koronavirus-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899467-prezident-nazvav-brehneu-strasilki-pro-400-tisac-hvorih-na-koronavirus-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2898970-vooz-ne-rekomendue-piti-ibuprofen-pri-koronavirusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2898970-vooz-ne-rekomendue-piti-ibuprofen-pri-koronavirusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899085-smigal-doruciv-rozibratisa-zi-spekulantami-aki-vstanovili-kosmicni-cini-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899085-smigal-doruciv-rozibratisa-zi-spekulantami-aki-vstanovili-kosmicni-cini-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899085-smigal-doruciv-rozibratisa-zi-spekulantami-aki-vstanovili-kosmicni-cini-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899085-smigal-doruciv-rozibratisa-zi-spekulantami-aki-vstanovili-kosmicni-cini-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899379-pasaziri-povernuli-zaliznicni-kvitki-na-144-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899379-pasaziri-povernuli-zaliznicni-kvitki-na-144-miljoni.html


 

З’явилася онлайн база даних із науковими 

дослідженнями про коронавірус 

Понад 24 тис. науково-дослідних робіт про 

коронавірус тепер доступні в одному місці.

 

Євробачення-2020 скасували через 

коронавірус 

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс 

"Євробачення" який мав проходити у 

Роттердамі, скасували у зв’язку з пандемією 

коронавірусу.

 

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ

 

За добу з-за кордону повернулися майже 26 

тисяч українців 

У Державній прикордонній службі 

повідомляють про зменшення пасажиро-

транспортного потоку по всій лінії державного 

кордону.

 

SkyUp відкрила продаж квитків на 

нерегулярні рейси в Україну з 17 міст світу – 

МЗС 

Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків 

на нерегулярні рейси з 17 міст світу, якими 

наші співгромадяни можуть повернутися в 

Україну.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2898920-zavilasa-onlajn-baza-danih-iz-naukovimi-doslidzennami-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2898920-zavilasa-onlajn-baza-danih-iz-naukovimi-doslidzennami-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2899228-evrobacenna2020-skasuvali-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2899228-evrobacenna2020-skasuvali-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898929-za-dobu-zza-kordonu-povernulisa-majze-26-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898929-za-dobu-zza-kordonu-povernulisa-majze-26-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899116-skyup-vidkrila-prodaz-kvitkiv-na-neregularni-rejsi-v-ukrainu-z-17-mist-svitu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899116-skyup-vidkrila-prodaz-kvitkiv-na-neregularni-rejsi-v-ukrainu-z-17-mist-svitu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899116-skyup-vidkrila-prodaz-kvitkiv-na-neregularni-rejsi-v-ukrainu-z-17-mist-svitu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899116-skyup-vidkrila-prodaz-kvitkiv-na-neregularni-rejsi-v-ukrainu-z-17-mist-svitu-mzs.html


 

МАУ запускає спецрейси для повернення 

українців з-за кордону 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

організовує спеціальні рейси для повернення 

українців з-за кордону.

 

До України планують повернутися близько 

38 тисяч громадян — МЗС 

До України мають повернутися загалом 38 

тисяч громадян, які перебували за кордоном.

 

На сьогодні запланували 57 авіарейсів, 

якими українці повернуться додому - 

Кулеба 

На сьогодні заплановано 57 авіарейсів, якими 

громадяни України можуть повернутися 

додому.

 

Українці зможуть 20 березня повернутися 

додому з Перемишля спецпотягами 

Українці, котрі мають бажання повернутися в 

Україну з Польщі, зможуть це зробити 20 

березня чотирма спеціальними залізничними 

рейсами за маршрутом "Перемишль-Львів-

Київ".
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https://www.ukrinform.com/rubric-society/2899430-do-ukraini-maut-povernutisa-blizko-38-tisac-gromadan-mzs.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2899430-do-ukraini-maut-povernutisa-blizko-38-tisac-gromadan-mzs.html
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https://www.ukrinform.com/rubric-society/2899442-na-sogodni-zaplanuvali-57-aviarejsiv-akimi-ukrainci-povernutsa-dodomu-kuleba.html
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Для людей маски, для чиновників – 

“відмазки” ? 

Спроба “поставити воза попереду коня”, 

обмеживши свободу руху людей без масок, не 

забезпечивши їх придбання, лише посилила 

ажіотаж у столиці

 

Антивірусний карантин: спокійно, люди, 

диктатури не буде! 

Прийнято кілька нагальних законів, 

покликаних дещо зменшити вплив як самої 

епідемії, так і запровадження жорстких 

карантинних заходів

 

ТОП-10 найнесподіваніших митних знахідок 

- інфографіка 

Очільник української Митної служби Максим 

Нефьодов веде блог #контрабанда_тижня
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