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ТОП 

 

В Україні лабораторно підтвердили 26 

випадків коронавірусу — МОЗ 

В Україні лабораторно підтверджені вже 

26 випадків коронавірусної інфекції. 

 

У Китаї кажуть, що другу добу поспіль не 

виявили нових випадків коронавірусу 

У Китаї другу добу поспіль не зареєстрували 

нових випадків зараження коронавірусом 

нового типу COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900511-v-ukraini-laboratorno-pidtverdzeno-26-vipadkiv-covid19-moz.html
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В Ідлібі загинули турецькі військові 

Двоє турецьких військових загинули, один 

поранений в результаті ракетної атаки в 

сирійському Ідлібі. 

 

Трамп проведе саміт G7 у відеоформаті 

замість зустрічі в Кемп-Девіді – Білий дім 

Президент США Дональд Трамп відмовився 

від проведення зустрічі лідерів країн G7 у 

червні в президентській резиденції у Кемп-

Девіді через пандемію коронавірусу, замість 

цього буде організована відеоконференція. 

СВІТ 

 

Covid-19 не підірвав готовність НАТО до 

оборони союзників – Столтенберг 

Спалах коронавірусу Covid-19 став суровим 

випробуванням на стійкість для НАТО та для 

країн-союзниць, які змушені приймати 

безпрецедентні рішення, проте це не вплинуло 

на здатність Альянсу до оборони союзників та 

стримування потенційних агресорів. 

 

Гутерреш сказав, що потрібно зробити для 

перемоги над коронавірусом 

Поки людство бореться зі спільним ворогом, 

яким є COVID-19, торгівлю варто спростити. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2900509-v-idlibi-zaginuli-turecki-vijskovi.html
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Голова ВООЗ порадив країнам Африки 

"прокинутися" на тлі загрози коронавірусу 

Очільник Всесвітньої організації охорони 

здоров’я Тедрос Адхан Гебреісус закликав 

країни Африки усвідомити загрозу, що 

становить Covid-19. 

 

Губернатор Каліфорнії ввів суворий 

карантин для 40 мільйонів жителів штату 

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом віддав 

наказ на запровадження жорсткого карантину 

для всіх жителів американського штату через 

різке збільшення кількості хворих на новий 

коронавірус COVID-19. 

 

Влада Ізраїлю заборонила громадянам 

виходити з дому 

Влада Ізраїлю посилить карантинні заходи, 

пов'язані з поширенням коронавірусної 

інфекції, а його порушникам загрожує судове 

покарання. 

 

У Чилі через коронавірус відклали 

референдум щодо зміни Конституції 

Спалах COVID-19 змусив владу Чилі на 5 

місяців перенести референдум стосовно 

пропонованого оновлення Конституції 

 

Штати можуть ввести ще більше санкцій 

проти РФ для стабілізації цін на нафту — 

WSJ 

Адміністрація Трампа розглядає можливість 

втрутитися у нафтове протистояння між РФ і 

Саудівською Аравією, яке призвело до 

рекордного падіння цін на чорне золото, 

оскільки американські нафтовиробники також 

несуть економічні втрати. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2900565-golova-vooz-poradiv-krainam-afriki-prokinutisa-na-tli-zagrozi-koronavirusu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900533-stati-mozut-vvesti-se-bilse-sankcij-proti-rf-dla-stabilizacii-cin-na-naftu-wsj.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900533-stati-mozut-vvesti-se-bilse-sankcij-proti-rf-dla-stabilizacii-cin-na-naftu-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2900533-stati-mozut-vvesti-se-bilse-sankcij-proti-rf-dla-stabilizacii-cin-na-naftu-wsj.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Громадяни, які повертаються з ЄС, 

отримають смс з проханням залишатися 

вдома – МВС 

Усі громадяни, які повертаються в Україну з 

ЄС, отримають смс-повідомлення від 

мобільного оператора з проханням залишатися 

вдома. 

 

У Санкт-Петербурзі провели акцію на 

підтримку кримських татар 

Російські активісти увечері 18 березня провели 

в центрі Петербурга низку одиночних пікетів 

на підтримку кримських татар у рамках 

«Стратегії-18» (у пам'ять про день депортації 

18 травня 1944 року). 

УКРАЇНА 

 

Зеленський змінив склад РНБО 

Президент Володимир Зеленський увів 

віцепрем’єр-міністра — міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Олексія Резнікова до складу Ради національної 

безпеки і оборони. 

 

Ляшко назвав умови, за яких в Україні 

продовжать карантин 

Карантин буде продовжений, якщо кількість 

випадків інфікування коронавірусною 

інфекцією збільшиться. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900503-gromadani-aki-povertautsa-z-es-otrimaut-sms-z-prohannam-zalisatisa-vdoma-mvs.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2900472-zelenskij-zminiv-sklad-rnbo.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900494-lasko-nazvav-umovi-za-akih-v-ukraini-prodovzat-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900494-lasko-nazvav-umovi-za-akih-v-ukraini-prodovzat-karantin.html


 

Відсьогодні поліція жорсткіше перевірятиме 

кількість пасажирів у транспорті 

Поліція закликає перевізників інструктувати 

водіїв, щоб водії контролювали кількість 

пасажирів у маршрутках. 

 

Підприємці на початку епідемії 

коронавірусу в Китаї вивозили маски з 

України – МВС 

Українські підприємці на початку поширення в 

Китаї нового коронавірусу Covid-19 вивозили з 

України медичні маски. 

 

Додаток "ДІЯ" завантажили більш як 1,9 

мільйона українців 

Мобільний додаток "ДІЯ" завантажили вже 

понад 1,9 мільйона українських користувачів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські окупанти 15 разів обстріляли 

позиції ЗСУ: один боєць загинув, один - 

поранений 

19 березня збройні формування Російської 

Федерації 15 разів порушили режим 

припинення вогню. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2900549-vidsogodni-policia-zorstkise-pereviratime-kilkist-pasaziriv-u-transporti.html
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МЗС вітає продовження мандата СММ 

ОБСЄ та хоче доступу місії в окупований 

Крим 

Міністерство закордонних справ України вітає 

продовження мандата Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні та 

вимагає від Росії забезпечити доступ місії в 

Крим. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Іван Мазепа — гетьман 

України. 

 

Святині в Мецці та Медині вперше в історії 

закрили через коронавірус 

Головні святині для мусульман — Велика 

мечеть в Мецці та Мечеть пророка в Медині — 

були закриті вперше в історії через пандемію 

коронавірусу нового типу COVID-19. 

 

Каннський кінофестиваль скасували через 

пандемію коронавірусу 

Організатори скасували запланований на 

травень Каннський кінофестиваль через 

поширення коронавірусу в Європі. 
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20 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні початок астрономічної весни; чимось 

обов’язково милуймося, що віщує похмура 

погода і що готує нам Сонце в Овні. 
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