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ТОП 

 

Із зараженим коронавірусом чернівчанином 

контактували до 10 людей — Ляшко 

Медико-санітарне спостереження встановлено 

за близько десятьма людьми, які контактували 

з українцем із захворванням на коронавірус, 

його дружина перебуває в самоізоляції. 

 

Коронавірус у Китаї за добу забрав 38 

життів 

За минулу добу в Китаї коронавірусом COVID-

19 заразилися 119 осіб, влада повідомляє про 

38 летальних випадків. 
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Турецька армія знищила в Ідлібі 300 

військових сил Асада 

Армія Туреччини знищила у сирійській 

провінції Ідліб 299 військових сил режиму 

Башара Асада. 

 

Атаки на НАБУ ставлять під сумнів 

європейське майбутнє України – 

євродепутати 

Група депутатів Європарламенту з-поміж 

друзів України висловила гостру критику щодо 

спроб певних політичних сил в Україні 

дискредитувати та відправити у відставку 

керівництво НАБУ. 

 

Україна обговорює зі США, як остаточно 

поховати Nord Stream 2 - Коболєв 

Україна веде переговори зі США та іншими 

партнерами, спрямовані на те, аби остаточно 

завадити Росії відновити прокладання 

трубопроводу Nord Stream 2. 

СВІТ 

 

Міграційна криза: президент 

Європарламенту зробив заяву після візиту 

на кордон 

Президент Європарламенту Девід Сассолі, 

який у вівторок разом із ключовими 

керівниками ЄС здійснив поїздку на кордон 

між Грецією і Туреччиною, заявив про 

необхідність відпрацювання спільної політики 

ЄС у сфері міграції. 
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Трамп закликав провідні компанії 

прискорити розробку вакцини 

Президент США звернувся до керівників 

найбільших американських фармацевтичних 

компаній з проханням прискорити розробку 

вакцин і терапії для профілактики та лікування 

коронавірусу. 

 

З тюрем в Ірані тимчасово звільняють 

десятки тисяч в’язнів 

Іран тимчасово звільняє більш як 54 тисяч 

в’язнів, аби протистояти поширенню 

коронавірусу COVID-19 у переповнених 

тюрмах. 

 

США розглядають запит Туреччини щодо 

ЗРК Patriot - спецпредставник Держдепу 

Спецпредставник Держдепу США Джеймс 

Джеффрі відвідав турецьку провінцію Хатай, 

що межує із сирійським Ідлібом, та підтвердив 

готовність Вашингтона допомагати Анкарі. 

 

Глава МЗС Литви пропонує парламенту 

засудити спроби Росії переписати історію 

Міністр закордонних справ Литви Лінас 

Лінкявічус вніс до парламенту резолюцію, яка 

засуджує спроби Росії переписати історію, 

зокрема виправдати пакт Молотова - 

Ріббентропа. 
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Борис Джонсон піде у декретну відпустку 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон збирається взяти декретну відпустку 

після народження дитини у його партнерки 

Керрі Саймондс. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США уважно стежать за перестановками у 

Кабміні – експерт 

З огляду на очікувані зміни в Кабміні у 

Вашингтоні застерігають керівництво України 

від посилення впливу олігархів, ослаблення 

співпраці з МВФ та усунення з влади 

компетентних фахівців. 

 

Нідерланди готували військову операцію на 

Донбасі після катастрофи MH17 – ЗМІ 

Збройні сили Нідерландів одразу після 

катастрофи літака рейсу МН17 розробили 

конкретні плани військової операції на Донбасі 

з метою збирання доказів та повернення 

останків загиблих. 

 

Судилище кримських татар: окупанти 

активно використовують "секретних 

свідків" 

У вівторок у Південному окружному 

військовому суді м.Ростов-на-Дону 

продовжився допит секретного свідка, який, не 

дивлячись на погану пам'ять деталей, що 

стосуються фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", 

наполягав на їхній причетності до забороненої 

у РФ партії. 
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США виділять Україні $38 мільйонів на 

посилення кібербезпеки 

Американський уряд планує виділити 

впродовж наступних чотирьох років $38 млн 

для посилення  кібербезпеки України. 

УКРАЇНА 

 

Проєкт підтримки ув'язнених ветеранів 

отримає держфінансування - Коляда 

Проєкт системи підтримки ветеранів, які 

перебувають у місцях позбавлення волі, виграв 

конкурс Міністерства у справах ветеранів та 

отримає державне фінансування. 

 

Справа Гандзюк: суд залишив 

Павловського під вартою 

Печерський районний суд Києва залишив під 

вартою до 16 квітня Ігоря Павловського, 

підозрюваного у створенні злочинної 

організації та незаконному зберіганні зброї. 

 

В Україні змінюється принцип погодження 

проєктів землеустрою 

В Україні з 1 травня запроваджуються нові 

принципи погодження проєктів землеустрою - 

зокрема, всю документацію можна буде 

подавати лише в електронній формі. 
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Кабмін спростив умови відкриття та роботи 

дитсадків 

Дошкільні заклади зможуть залучати компанії 

для забезпечення харчування і медичного 

обслуговування, а також наймати на роботу не 

лише педагогічних працівників. 

 

―Пакунок малюка‖ цьогоріч отримають 

понад 330 тисяч сімей 

У 2020 році “пакунок малюка” при народженні 

дитини в Україні отримають понад 330 тисяч 

сімей, на це передбачено 1,6 млрд грн. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

загинув боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу сім разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився легендарний український 

композитор і поет Володимир Івасюк. 
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Майже літо на початку весни: синоптики 

сказали, де прогріє до +19° 

У середу на Закарпатті та в Карпатах значний 

дощ, температура вночі 2-7° тепла, вдень 14-

19°. 

 

4 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Лева; висіваємо овочі на 

розсаду, милуємося підсніжниками і хто стане 

щасливим. 
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