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ТОП 

 

ВООЗ: почалося випробування вакцини від 

коронавірусу 

У Всесвітній організації охорони здоров’я 

заявили про початок випробування вакцини від 

коронавірусу. 

 

У Маріуполі підтвердили коронавірус у 

чоловіка, який повернувся з Єгипту 

У Маріуполі виявили перший лабораторно 

підтверджений випадок коронавірусної 

інфекції у 52-річного чоловіка, який 

повернувся з Єгипту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899576-vooz-pocalosa-viprobuvanna-vakcini-vid-koronavirusu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899608-u-mariupoli-pidtverdili-koronavirus-u-colovika-akij-povernuvsa-z-egiptu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899608-u-mariupoli-pidtverdili-koronavirus-u-colovika-akij-povernuvsa-z-egiptu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899608-u-mariupoli-pidtverdili-koronavirus-u-colovika-akij-povernuvsa-z-egiptu.html


 

Поширення коронавірусу в Україні тепер 

можна відстежувати онлайн 

Поширення коронавірусу в Україні можна 

відстежувати в режимі онлайн. 

 

Зараження COVID-19 офіційно 

підтверджено у двох конгресменів США 

Двоє конгресменів США – від 

Республіканської й Демократичної партій – 

підтвердили, що отримали позитивний тест на 

захворювання COVID-19. 

 

Covid-19: У Туреччині збільшилася 

кількість загиблих та заражених 

У Туреччині зафіксовано другий смертельний 

випадок зараження коронавірусом, кількість 

хворих зросла за добу майже вдвічі. 

 

Білл Гейтс спрогнозував тривалість 

карантину до десяти тижнів 

Донедавна голова ради директорів компанії 

Microsoft, один із найзаможніших багатіїв 

планети мультимільярдер і філантроп Білл 

Гейтс спрогнозував завершення "шатдауну" 

через коронавірус через 6-10 тижнів за 

кращого сценарію. 

СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899546-posirenna-koronavirusu-v-ukraini-mozna-vidstezuvati-onlajn.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899660-zarazenna-covid19-oficijno-pidtverdzeno-u-dvoh-kongresmeniv-ssa.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899642-bill-gejts-sprognozuvav-trivalist-karantinu-do-desati-tizniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899642-bill-gejts-sprognozuvav-trivalist-karantinu-do-desati-tizniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899642-bill-gejts-sprognozuvav-trivalist-karantinu-do-desati-tizniv.html


 

Євросоюз виділить €37 мільярдів на 

подолання наслідків пандемії коронавірусу 

Рада ЄС на рівні постійних представників 

ухвалила дві законодавчі ініціативи, які дадуть 

урядам країн ЄС можливість використати суму 

у 37 мільярдів євро із Фонду регіонального 

розвитку ЄС на подолання наслідків пандемії 

Covid-19. 

 

Трамп підписав багатомільярдний закон з 

компенсаціями для хворих на коронавірус 

Президент США затвердив у середу 

багатомільярдний законопроєкт, який 

передбачає компенсації та соціальні 

нарахування особам, що заразилися 

коронавірусом, а також членам їхніх сімей. 

 

Австрія виділить майже €40 мільярдів на 

подолання наслідків коронавірусу 

Уряд Австрія збільшить з 4 до 38 млрд євро 

пакет допомоги, спрямований на подолання 

наслідків кризи, пов’язаної з поширенням 

коронавірусу в країні. 

 

У Британії на карантин через коронавірус 

закриють всі школи 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон заявив, що з п’ятниці, 20 березня, 

в країні будуть закриті всі школи через 

епідемію коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899538-evrosouz-vidilit-37-milardiv-na-podolanna-naslidkiv-pandemii-koronavirusu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899628-tramp-pidpisav-bagatomilardnij-zakon-z-kompensaciami-dla-hvorih-na-koronavirus.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899624-avstria-vidilit-majze-40-milardiv-na-podolanna-naslidkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899624-avstria-vidilit-majze-40-milardiv-na-podolanna-naslidkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899638-u-britanii-na-karantin-cerez-koronavirus-zakriut-vsi-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899638-u-britanii-na-karantin-cerez-koronavirus-zakriut-vsi-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899638-u-britanii-na-karantin-cerez-koronavirus-zakriut-vsi-skoli.html


 

Туреччина закрила кордон з Грецією та 

Болгарією 

Цієї ночі Туреччина закрила кордон з Грецією 

та Болгарією для руху пасажиропотоків, 

вантажні перевезення здійснюватимуться без 

обмежень. 

 

Влада Кіпру конфіскувала готелі для 

розміщення інфікованих на COVID-19 

Влада Кіпру конфіскувала три готелі у 

гірському регіоні країни для розміщення 

громадян, заражених новим коронавірусом. 

 

У Канаді ще три провінції оголосили 

надзвичайний стан 

У канадських провінціях Альберта, Британська 

Колумбія та Острів Принца Едварда оголосили 

надзвичайний стан через поширення Covid-19. 

 

COVID-19: Уряд Перу оголосив 

комендантську годину 

Президент Перу Мартін Віскарра оголосив 

загальнонаціональну комендантську годину 

для запобігання поширенню коронавірусу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899616-tureccina-zakrila-kordon-z-grecieu-ta-bolgarieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899616-tureccina-zakrila-kordon-z-grecieu-ta-bolgarieu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899633-u-kanadi-se-tri-provincii-ogolosili-nadzvicajnij-stan.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899652-covid19-urad-peru-ogolosiv-komendantsku-godinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899652-covid19-urad-peru-ogolosiv-komendantsku-godinu.html


 

Наслідки коронавірусу та евакуація 

українців: Зеленський поговорив із Дудою 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 

Республіки Польща Анджеєм Дудою. 

 

Санкції проти РФ є відповіддю на 

порушення принципів міжнародного права 

– МЗС 

У Міністерстві закордонних справ України 

наголошують, що санкції проти Російської 

Федерації є відповіддю міжнародної спільноти 

на порушення Росією принципів міжнародного 

права. 

 

Дипломати в Німеччині зареєстрували 

понад 2500 українців на повернення додому 

Протягом середи, 18 березня, різко зросла 

кількість українських громадян, яких 

Посольство України в ФРН та генеральні 

консульства зареєстрували для повернення 

додому. 

 

Путін визнав українців носіями російської 

мови та спростив надання громадянства 

Президент Росії Володимир Путін підписав 

закон, який визнає українців і білорусів 

носіями російської мови. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899553-naslidki-koronavirusu-ta-evakuacia-ukrainciv-zelenskij-pogovoriv-iz-dudou.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899572-sankcii-proti-rf-e-vidpoviddu-na-porusenna-principiv-miznarodnogo-prava-mzs.html
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Санітарна служба повідомлятиме поліції 

про кожного хворого на коронавірус 

Санітарна служба повідомлятиме поліції про 

кожен випадок інфікування коронавірусом, 

щоб та могла оперативно реагувати на 

можливе порушення режиму карантину. 

 

Мінцифри закликає не відвідувати ЦНАПи 

без нагальної на те потреби 

Міністерство цифрової трансформації України 

у зв'язку з поширенням коронавірусу закликає 

громадян утриматися від відвідування Центрів 

надання адміністративних послуг та інших 

надавачів послуг без нагальної потреби. 

 

Безпека на Азові: ВМС України планують 

розмістити військову базу в Бердянську 

Військо-морські сили України планують 

розширити присутність в Азовському морі та 

побудувати базу в порту Бердянська. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 15 разів обстріляли позиції ЗСУ, 

поранені троє українських бійців 

18 березня збройні формування РФ 15 разів 

порушили режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899593-sanitarna-sluzba-povidomlatime-policii-pro-koznogo-koronavirusnika.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2899658-okupanti-15-raziv-obstrilali-pozicii-zsu-poraneni-troe-ukrainskih-bijciv.html
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19 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні свій день народження святкує Ліна 

Костенко. 

 

Нацслужба здоров'я запускає у Facebook 

окрему сторінку для пацієнтів 

Національна служба здоров'я запускає 

в Facebook окрему сторінку для пацієнтів, на 

якій поширюватимуться поради та корисна 

інформація з медичних питань. 

 

Китай передав Франції мільйон масок для 

захисту від коронавірусу 

Китай безкоштовно передав Франції мільйон 

масок для захисту від коронавірусу. 

 

Глава Facebook заплатить по тисячі доларів 

співробітникам за роботу з дому 

Всім, хто через коронавірус змушений 

працювати віддалено, Марк Цукерберг 

додатково перерахує по одній тисячі доларів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2898998-19-berezna-pamatni-dati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899657-glava-facebook-zaplatit-po-tisaci-dolariv-spivrobitnikam-za-robotu-z-domu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899657-glava-facebook-zaplatit-po-tisaci-dolariv-spivrobitnikam-za-robotu-z-domu.html


 

Додаток Google почав перекладати у 

реальному часі 

Компанія Google запустила на додатку Google 

Translate в операційній системі Android нову 

функцію, яка дозволяє перекладати голосові 

повідомлення в реальному часі. 

 

Церемонію вручення кінопремії "Золота 

дзига" проведуть онлайн 

Церемонія нагородження переможців 

Четвертої Національної кінопремії “Золота 

дзиґа” цьогоріч вперше пройде в онлайн-

форматі. 

 

Примхливий березень: дощі з мокрим 

снігом і до 17° тепла 

В Україні 19 березня очікується від 7 до 17° 

тепла, без опадів. 

 

19 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Костянтина; чи стукатиме дятел, 

закликаємо ластівок і дослухаємося до власної 

інтуїції. 
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