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ТОП 

 

У світі одужали понад 55 400 хворих на 

коронавірус 

У світі 55 418 осіб уже одужали після 

захворювання Covid-19, викликаного новим 

типом коронавірусу. 

 

Пожежа у палестинському таборі біженців: 

11 загиблих 

Щонайменше 11 людей загинуло й 53 

отримали поранення унаслідок великої пожежі 

в пекарні у таборі для біженців на території 

Сектора Гази. 
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У центрі Багдада вибухнули дві ракети 

Дві ракети системи реактивного залпового 

вогню “Катюша” розірвалися у “зеленій зоні” 

Багдада. 

 

ЄС шукатиме шляхи до покращення 

складних стосунків з Росією і Туреччиною – 

Боррель 

Міністри закордонних справ країн ЄС, які 

зібралися у четвер у Загребі на неформальну 

зустріч, серед гострих міжнародних проблем 

обговорили відносини ЄС із Росією і 

Туреччиною, а також пропозиції щодо їх 

поліпшення. 

 

Питання продажу землі іноземцям треба 

вирішувати через референдум — Шмигаль 

Ринок землі має бути відкритий у першу чергу 

для українців, а можливість продажу для 

іноземців має вирішуватися через 

всеукраїнський референдум. 

СВІТ 

 

ООН занепокоєна заворушеннями в 

буферній зоні на Кіпрі 

ООН висловила занепокоєння з приводу 

заворушень, спричинених тимчасовим 

закриттям кількох пунктів перетину лінії 

припинення вогню. 
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COVID-19: Європарламент проведе сесійне 

засідання не в Страсбурзі, а у Брюсселі 

Президент Європарламенту Девід Сассолі у 

зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 

прийняв рішення провести чергове пленарне 

засідання Європарламенту не в Страсбурзі, як 

це було заплановано, а в Брюсселі. 

 

В НАТО відзначають 50-ту річницю 

Договору щодо ядерного нерозповсюдження 

Північноатлантична рада відзначає 50-ту 

річницю набуття чинності Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), що є 

важливою складовою глобальної системи 

нерозповсюдження зброї масового знищення 

та роззброєння. 

 

Єврокомісія представила стратегію 

гендерної рівності на наступні п’ять років 

Єврокомісія представила у четвер нову 

стратегію гендерної рівності, яка розрахована 

на п’ять років і має на меті усунути нерівність 

між чоловіками та жінками в країнах ЄС. 

 

Сенаторка Уоррен вийшла з 

президентських перегонів у США 

Сенатор від штату Массачусетс Елізабет 

Уоррен вирішила вийти з боротьби за 

номінацію від Демократичної партії на 

президентських виборах 2020 року. 
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Нетаньягу знову забракне голосів для 

формування уряду — ЗМІ 

Після парламентських виборів в Ізраїлі право-

релігійний блок на чолі з прем'єр-міністром 

Біньяміном Нетаньягу отримує 58 мандатів, 

однак для формування уряду необхідний 61 

голос. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський побачив новий рівень у 

відносинах між Україною та Туреччиною 

Президент України Володимир Зеленський 

наголосив, що відносини між Україною та 

Туреччиною мають значний потенціал для 

розвитку й уже зараз вийшли на новий рівень. 

 

Американські експерти прокоментували 

зміну уряду в Україні 

Заміна керівництва фінансово-економічного 

блоку уряду може спонукати інвесторів, які 

раніше активно купували українські державні 

облігації, припинити інвестувати до України. 

 

Трамп може знову тиснути на Україну для 

розслідування проти Байдена — експерт 

Трамп готовий знову тиснути на Україну з 

метою запуску розслідування проти родини 

ексвіцепрезидента США Джо Байдена задля 

перемоги на виборах, оскільки одразу уникнув 

покарання за зловживання повноваженнями. 
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Кислиця: Позиції Росії в ООН насправді є 

сумними 

Постійний представник України при ООН 

Сергій Кислиця назвав "сумними" позиції Росії 

в Об'єднаних Націях і на доказ цьому навів 

приклади провалів у спробах російської 

дипломатії виправдати агресію проти України 

та анексію Криму. 

 

Дуда вшанує пам’ять жертв Катинського 

злочину в Харкові 

Президент Польщі Анджей Дуда 13 квітня 

планує прибути до Харкова, де вшанує пам’ять 

жертв Катинського злочину. 

УКРАЇНА 

 

Для розгляду кримського питання потрібні 

потужніші платформи — Зеленський 

Питання незаконної анексії Криму Росією 

зараз піднімається недостатньо інтенсивно, 

тому є необхідність у більш потужних 

платформах для виведення питання Криму на 

порядок денний. 

 

Шмигаль уточнив свої слова щодо 

постачання води до окупованого Криму 

Уряд України не може подавати воду 

в Крим до повернення його до складу України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890861-kislica-pozicii-rosii-v-oon-naspravdi-e-sumnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890861-kislica-pozicii-rosii-v-oon-naspravdi-e-sumnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890861-kislica-pozicii-rosii-v-oon-naspravdi-e-sumnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890878-duda-vsanue-pamat-zertv-katinskogo-zlocinu-v-harkovi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890878-duda-vsanue-pamat-zertv-katinskogo-zlocinu-v-harkovi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890878-duda-vsanue-pamat-zertv-katinskogo-zlocinu-v-harkovi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890874-dla-rozgladu-krimskogo-pitanna-potribni-potuznisi-platformi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890874-dla-rozgladu-krimskogo-pitanna-potribni-potuznisi-platformi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890874-dla-rozgladu-krimskogo-pitanna-potribni-potuznisi-platformi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890881-smigal-utocniv-svoi-slova-sodo-postacanna-vodi-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890881-smigal-utocniv-svoi-slova-sodo-postacanna-vodi-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890881-smigal-utocniv-svoi-slova-sodo-postacanna-vodi-do-okupovanogo-krimu.html


 

Дискусію щодо точок розведення військ на 

Донбасі продовжать у Мінську — Кулеба 

Дискусія щодо трьох наступних точок 

розведення військ у зоні конфлікту на Донбасі 

буде продовжена на засіданні Тристоронньої 

контактної групи у Мінську 11 березня. 

 

Шмигаль розповів, як уряд планує 

проводити реабілітацію шахтарських 

регіонів 

Уряд залучає Світовий банк та інших 

міжнародних партнерів для розробки програм з 

реабілітації шахтарських регіонів. 

 

Ємець: Моє завдання — зробити еволюцію в 

медреформі 

Новопризначений міністр охорони здоров'я 

України Ілля Ємець має на меті зробити деяку 

еволюцію в реформі галузі охорони, щоб її 

результати задовольнили і пацієнтів, і лікарів. 

 

Шмигаль про Дубілета: Він відпочине і 

продовжить працювати в команді 

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль заявив, що колишній міністр 

Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 

залишається в урядовій команді та повернеться 

до роботи після відпочинку. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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На Донбасі окупанти обстріляли ділянку 

розведення зі стрілецької зброї 

За минулу добу, 5 березня, внаслідок 

ворожих обстрілів один український захисник 

отримав поранення та ще два 

військовослужбовці Об’єднаних сил отримали 

бойове ураження. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 2003 році, Верховна Рада 

затвердила пісню «Ще не вмерла Україна» 

Державним Гімном. 

 

―Українська весна‖ у Брюсселі: показ п'яти 

фільмів та зустріч із Сенцовим 

У Брюсселі 27 - 29 березня відбудеться 

кінопрограма фестивалю “Українська весна”, 

який продовжує низку культурних ініціатив у 

європейській столиці, де розмістилися штаб-

квартири Євросоюзу та НАТО. 

 

В Україні на святкові вихідні прогнозують 

грози та до 18° тепла 

В Україні у п'ятницю синоптики прогнозують 

вдень 10-15° тепла. 
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6 березня: народний календар і астровісник 

Кого зігріє Тимофій, як вестиметься псові та до 

чого можуть призвести сьогодні драконівські 

методи. 
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