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ТОП 

 

В Україні – третя смерть від коронавірусу 

В Івано-Франківську померла жінка, 

інфікована коронавірусом COVID-19 .

 

 

Алла Мироненко, лікар-вірусолог. 

ІНТЕРВ’Ю 

«Ми здолаємо пандемію коронавірусу, якщо не 

захворіємо всі одночасно»

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900426-v-ukraini-treta-smert-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900426-v-ukraini-treta-smert-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2900010-alla-mironenko-likarvirusolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2900010-alla-mironenko-likarvirusolog.html


 

В Україні підтвердили 21 випадок 

зараження коронавірусом 

В Україні станом на 20:00 19 березня 

лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-

19.

 

 

За кордоном від коронавірусу лікується 11 

українців - МЗС 

Лікування від коронавірусу за кордоном 

проходять 11 українців, крім того, на карантині 

перебуває 861 громадянин України, додому 

повернулися 15 тисяч 776 осіб.

 

Коронавірусом у світі заразилися майже 220 

тисяч осіб, понад 85 тисяч - одужали 

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно 

зареєстровано 219 351 випадків зараження 

коронавірусом SARS-CoV-2, 8 970 смертей та 

85 749 випадків, коли пацієнти успішно 

одужали після зараження.

 

Вчені розглядають дві ймовірні теорії 

походження Covid-19 

Дослідження структури нового коронавірусу 

показало, що вірус виник унаслідок природної 

еволюції, а не в результаті експериментів у 

лабораторії.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900418-v-ukraini-pidtverdili-21-vipadok-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900418-v-ukraini-pidtverdili-21-vipadok-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899882-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuetsa-11-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899882-za-kordonom-vid-koronavirusu-likuetsa-11-ukrainciv-mzs.html
https://www.ukrinform.com/rubric-world/2899729-koronavirusom-u-sviti-zarazilisa-majze-220-tisac-osib-ponad-85-tisac-oduzali.html
https://www.ukrinform.com/rubric-world/2899729-koronavirusom-u-sviti-zarazilisa-majze-220-tisac-osib-ponad-85-tisac-oduzali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900258-vceni-rozgladaut-dvi-jmovirni-teorii-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900258-vceni-rozgladaut-dvi-jmovirni-teorii-pohodzenna-covid19.html


ЕКОНОМІКА 

 

Для Київської області закуплять ще 50 

апаратів штучної вентиляції легенів 

Київська область має 199 апаратів штучної 

вентиляції легенів. Планується закупівля ще 50 

апаратів.

 

Витрати на один рейс для повернення 

українців стартують від €20 тисяч - SkyUp 

Витрати на виконання одного спецрейсу для 

повернення українців з інших держав 

стартують від 20 тисяч євро.

 

ПриватБанк на три місяці продовжить 

термін дії карток для виплат на період 

карантину 

ПриватБанк продовжить дію карток для виплат 

(зарплатні, пенсійні, соціальні картки) на 90 

днів, якщо закінчення терміну дії картки 

припадає на період карантину.

 

ПриватБанк приєднався до системи BankID 

До системи віддаленої ідентифікації BankID 

Національного банку України приєднався 

ПриватБанк, який став 14-им у цій системі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2900116-dla-kiivskoi-oblasti-zakuplat-se-50-aparativ-stucnoi-ventilacii-legeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2900116-dla-kiivskoi-oblasti-zakuplat-se-50-aparativ-stucnoi-ventilacii-legeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900302-vitrati-na-odin-rejs-dla-povernenna-ukrainciv-startuut-vid-20-tisac-skyup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900302-vitrati-na-odin-rejs-dla-povernenna-ukrainciv-startuut-vid-20-tisac-skyup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2899991-privatbank-na-tri-misaci-prodovzit-termin-dii-kartok-dla-viplat-na-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2899991-privatbank-na-tri-misaci-prodovzit-termin-dii-kartok-dla-viplat-na-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2899991-privatbank-na-tri-misaci-prodovzit-termin-dii-kartok-dla-viplat-na-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2899991-privatbank-na-tri-misaci-prodovzit-termin-dii-kartok-dla-viplat-na-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900015-privatbank-priednavsa-do-sistemi-bankid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900015-privatbank-priednavsa-do-sistemi-bankid.html


 

Україна припинила експорт спирту 

ДП «Укрспирт» тимчасово призупинило 

відвантаження спирту на експорт у зв’язку з 

підвищеним попитом в Україні.

 

УКРАЇНА 

 

Київ у чергах: сотні людей чекають 

транспорт на зупинках 

Вранці в четвер, 19 березня сотні людей стоять 

у чергах на автобуси, щоб виїхати зі спальних 

районів Києва.

 

У Раді підтвердили, що Шахов не голосував 

на засіданні 17 березня 

Народний депутат із групи «Довіра» Сергій 

Шахов не був присутній на позачерговому 

засіданні Верховної Ради 17 березня та не 

голосував.

 

За тиждень киянам зробили 230 експрес-

тестів на коронавірус 

За минулий тиждень жителям столиці зроблено 

230 експрес-тестів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900414-ukraina-pripinila-eksport-spirtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900414-ukraina-pripinila-eksport-spirtu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/2899810-kiiv-u-cergah-sotni-ludej-cekaut-transport-na-zupinkah.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/2899810-kiiv-u-cergah-sotni-ludej-cekaut-transport-na-zupinkah.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2899720-u-radi-pidtverdili-so-sahov-ne-golosuvav-na-zasidanni-17-berezna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/2899720-u-radi-pidtverdili-so-sahov-ne-golosuvav-na-zasidanni-17-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2899926-za-tizden-kianam-zrobili-230-eksprestestiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2899926-za-tizden-kianam-zrobili-230-eksprestestiv-na-koronavirus.html


 

В ОРДЛО з підозрою на пневмонію - 91 

особа, а тестів на коронавірус немає - 

Денісова 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова закликала міжнародні 

гуманітарні організації сприяти у забезпеченні 

тестами на виявлення Covid-19 жителів 

ОРДЛО.

 

Поліція Київщини просить анонімно 

повідомляти про порушників карантину 

Поліція Київщини просить анонімно 

повідомляти про порушення умов карантину та 

не поширювати неправдиву інформацію про 

коронавірус.

 

Повітря стало чистішим після обмежень 

через коронавірус 

Рівень забруднення повітря та парникових 

газів у деяких регіонах світу значно знизився 

через обмеження, пов'язані з поширенням 

коронавірусу.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Кабмін створив спеціальний сайт 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав 

українців ігнорувати фейки про коронавірусну 

інфекцію, які поширюються в інтернеті.

 

 

 

https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2899691-v-ordlo-z-pidozrou-na-pnevmoniu-91-osoba-a-testiv-na-koronavirus-nemae-denisova.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2899691-v-ordlo-z-pidozrou-na-pnevmoniu-91-osoba-a-testiv-na-koronavirus-nemae-denisova.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2899691-v-ordlo-z-pidozrou-na-pnevmoniu-91-osoba-a-testiv-na-koronavirus-nemae-denisova.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2899691-v-ordlo-z-pidozrou-na-pnevmoniu-91-osoba-a-testiv-na-koronavirus-nemae-denisova.html
https://www.ukrinform.com/rubric-regions/2899731-policia-kiivsini-prosit-anonimno-povidomlati-pro-porusnikiv-karantinu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-regions/2899731-policia-kiivsini-prosit-anonimno-povidomlati-pro-porusnikiv-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2900349-povitra-stalo-cistisim-pisla-obmezen-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2900349-povitra-stalo-cistisim-pisla-obmezen-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900384-so-treba-znati-pro-koronavirus-kabmin-stvoriv-specialnij-sajt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900384-so-treba-znati-pro-koronavirus-kabmin-stvoriv-specialnij-sajt.html


 

За звільнення під час карантину керівників 

чекає штраф до 51 тисячі 

Керівникам, які незаконно звільняють 

працівників під час карантину, може 

загрожувати штраф до 51 тис. грн або виправні 

роботи, а також позбавлення права обіймати 

певні посади або виправні роботи на строк до 2 

років.

 

Через пандемію коронавірусу 25 мільйонів 

осіб можуть втратити роботу 

Унаслідок пандемії коронавірусу роботу 

можуть втратити близько 25 мільйонів людей, 

якщо уряди не вживатимуть масштабних 

оперативних заходів.

 

Коронавірус найдовше живе на картоні, 

сталі й пластику – вчені 

Вченим вдалося з’ясувати, що "період 

напіврозпаду" нового коронавірусу найдовше 

триває на поверхнях сталі, пластику та 

картону.

 

Україна веде перемовини про постачання 

реанімаційного обладнання - МОЗ 

Україна веде перемовини щодо поставок 

реанімаційного обладнання та засобів 

індивідуального захисту.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900362-za-zvilnenna-pid-cas-karantinu-kerivnikiv-cekae-straf-do-51-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900362-za-zvilnenna-pid-cas-karantinu-kerivnikiv-cekae-straf-do-51-tisaci.html
https://www.ukrinform.com/rubric-world/2899698-cerez-pandemiu-koronavirusu-25-miljoniv-osib-mozut-vtratiti-robotu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-world/2899698-cerez-pandemiu-koronavirusu-25-miljoniv-osib-mozut-vtratiti-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900012-koronavirus-najdovse-zive-na-kartoni-stali-j-plastiku-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900012-koronavirus-najdovse-zive-na-kartoni-stali-j-plastiku-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900097-ukraina-vede-peremovini-pro-postacanna-reanimacijnogo-obladnanna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900097-ukraina-vede-peremovini-pro-postacanna-reanimacijnogo-obladnanna-moz.html


 

Боротьба з фейками: Facebook просуватиме 

перевірені новини про коронавірус 

У Facebook заявили, що в цій соцмережі та 

месенджері WhatsApp відтепер з метою 

стримування фейкової інформації перевірені 

дані про розвиток пандемії Covid-19 буду 

потрапляти у верхню частину новинних 

стрічок.

 

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ 

 

Понад 16 тисяч українців вже повернулися 

з-за кордону - МЗС 

Більше 16 тисяч громадян України 

повернулися з-за кордону додому.

 

SkyUp додала нові рейси для повернення 

українців додому 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines станом 

на 19 березня розширила перелік рейсів, якими 

українці зможуть повернутися додому.

 

Евакуація українців: 20-21 березня МАУ 

виконає десять рейсів 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

виконає 10 рейсів 20 та 21 березня для 

повернення українців з-за кордону.

https://www.ukrinform.com/rubric-technology/2899717-borotba-z-fejkami-facebook-prosuvatime-perevireni-novini-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.com/rubric-technology/2899717-borotba-z-fejkami-facebook-prosuvatime-perevireni-novini-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899911-ponad-16-tisac-ukrainciv-vze-povernulisa-zza-kordonu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899911-ponad-16-tisac-ukrainciv-vze-povernulisa-zza-kordonu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900166-skyup-dodala-novi-rejsi-dla-povernenna-ukrainciv-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900166-skyup-dodala-novi-rejsi-dla-povernenna-ukrainciv-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900298-evakuacia-ukrainciv-2021-berezna-mau-vikonae-desat-rejsiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900298-evakuacia-ukrainciv-2021-berezna-mau-vikonae-desat-rejsiv.html


 

Укрзалізниця почала продаж квитків на три 

спецпотяги з Польщі 

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на три 

спецпотяги з Польщі, які здійснять рейси за 

маршрутом Пшемисль-Київ 20 березня.

 

Рятувальники перевезли через кордон понад 

1200 українців, які застрягли в Польщі 

Рятувальники ДСНС на пунктах пропуску 

продовжують надавати допомогу громадянам 

України, які повертаються додому.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Епідемія коронавіруса сповільнюється, 

людство виживе – біофізик Майкл Левітт 

За початкових темпів зараження в провінції 

Хубей – весь світ мав би заразитися протягом 

90 днів. Але потім тенденція змінилася

 

Підтримка замість нагнітання жахів. Новий 

тренд весни-2020 як відповідь коронавірусу 

7 прикладів згуртування від волонтерів, влади, 

бізнесменів та митців у різних країнах світу

https://www.ukrinform.com/rubric-society/2899793-ukrzaliznica-pocala-prodaz-kvitkiv-na-tri-specpotagi-z-polsi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2899793-ukrzaliznica-pocala-prodaz-kvitkiv-na-tri-specpotagi-z-polsi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2899759-ratuvalniki-perevezli-cerez-kordon-ponad-1200-ukrainciv-aki-zastragli-v-polsi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/2899759-ratuvalniki-perevezli-cerez-kordon-ponad-1200-ukrainciv-aki-zastragli-v-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899891-epidemia-koronavirusa-spovilnuetsa-ludstvo-vizive-biofizik-majkl-levitt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899891-epidemia-koronavirusa-spovilnuetsa-ludstvo-vizive-biofizik-majkl-levitt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2900087-pidtrimka-zamist-nagnitanna-zahiv-novij-trend-vesni2020-ak-vidpovid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2900087-pidtrimka-zamist-nagnitanna-zahiv-novij-trend-vesni2020-ak-vidpovid-koronavirusu.html


 

Гантелі, молоко чи гречку – усе купуй 

безпечно 

Укрінформ дізнавався, як працює дистанційна 

торгівля в умовах карантину

 

Вакцина проти коронавірусу. Огляд 

світових розробок 

Як у Китаї, США, Франції, Німеччині, Великій 

Британії, Ізраїлі та Польщі працюють над 

вакциною проти COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900317-ganteli-moloko-ci-grecku-use-kupuj-bezpecno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900317-ganteli-moloko-ci-grecku-use-kupuj-bezpecno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899971-vakcina-proti-koronavirusu-oglad-svitovih-rozrobok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2899971-vakcina-proti-koronavirusu-oglad-svitovih-rozrobok.html

