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ТОП 

 

У Китаї за добу захворіли найменше людей 

від початку епідемії 

За останню добу в Китаї на коронавірус 

захворіли 19 осіб. Це найменша кількість 

нових випадків захворювання на день 

із початку епідемії. 

 

Коронавірусом заразився міністр культури 

Франції 

У міністра культури Франції Франка Рістера 

виявили коронавірус, і поки чиновник 

перебуває вдома, встановлюють коло його 

спілкування за останні дні. 
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Першу смерть від коронавірусу підтвердили 

у Канаді 

У Канаді зафіксували першу смерть від 

коронавірусу - жертвою COVID-19 став 

мешканець будинку для літніх, якому було за 

80 років. 

 

Перші випадки коронавірусу зафіксували у 

Монголії та Буркіна-Фасо 

У Буркіна-Фасо та Монголії виявили перші 

випадки захворювання на коронавірус COVID-

19. 

 

У справі MH17 Росія "ходить по канату" – 

експерт 

Позиція Росії стосовно судової справи про 

знищення літака рейсу MH17 видається не 

надто перспективною, адже для процесу 

вдалося зібрати надзвичайні докази. 

 

Джемілєв пояснив, чому кримські татари 

можуть відмовитися від обміну 

Ув'язнені владою РФ кримські татари можуть 

відмовитися від обміну, якщо дізнаються, що 

їх обмінюють на злочинців, припускає 

народний депутат Мустафа Джемілєв. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2892760-persu-smert-vid-koronavirusu-pidtverdili-u-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2892760-persu-smert-vid-koronavirusu-pidtverdili-u-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2892760-persu-smert-vid-koronavirusu-pidtverdili-u-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2892801-persi-vipadki-koronavirusu-zafiksuvali-u-mongolii-ta-burkinafaso.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2892801-persi-vipadki-koronavirusu-zafiksuvali-u-mongolii-ta-burkinafaso.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2892801-persi-vipadki-koronavirusu-zafiksuvali-u-mongolii-ta-burkinafaso.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2892772-u-spravi-mh17-rosia-hodit-po-kanatu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2892772-u-spravi-mh17-rosia-hodit-po-kanatu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2892772-u-spravi-mh17-rosia-hodit-po-kanatu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2892764-dzemilev-poasniv-comu-krimski-tatari-mozut-vidmovitisa-vid-obminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2892764-dzemilev-poasniv-comu-krimski-tatari-mozut-vidmovitisa-vid-obminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2892764-dzemilev-poasniv-comu-krimski-tatari-mozut-vidmovitisa-vid-obminu.html


 

Через коронавірус в Італії відкладається 

розгляд апеляції у справі Марківа 

Розгляд апеляції на вирок бійцю Нацгвардії 

Віталію Марківу, якого італійський суд 

засудив на 24 роки позбавлення волі, 

заблоковано у зв'язку з епідемією 

коронавірусу. 

СВІТ 

 

Загроза пандемії коронавірусу стала дуже 

реальною – ВООЗ 

Загроза глобальної пандемії Covid-19 все 

зростає, оскільки коронавірус швидко 

поширюється з Азії, де кількість захворювань 

спадає, до Європи та Близького Сходу й 

Північної Америки. 

 

У бою з ІДІЛ в Іраку загинули двоє 

американських солдатів - ЗМІ 

оє військовослужбовців Сполучених Штатів 

загинули в Іраку під час спецоперації проти 

бойовиків ІДІЛ. 

 

ЄС, Британія і ООН прокоментували угоду 

між США і Талібаном 

Угода, яка була укладена між США і рухом 

«Талібан», є кроком до припинення війни, 

встановлення миру в Афганістані, який 

відкриває шлях до внутрішнього афганського 

політичного діалогу, що має розпочатися вже 

10 березня. 
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Емісар Держдепу зустрінеться в Литві з 

міністрами "Бухарестської дев'ятки" 

Відповідальний за європейський напрям 

зовнішньої політики США посол Філіп Рікер 

проведе в Литві зустріч із міністрами 

закордонних справ дев'яти країн, одним з 

питань порядку денного будуть відносини 

НАТО з Росією. 

 

Ердоган: НАТО мусить приділяти більше 

уваги обороноздатності Туреччини 

Криза в Сирії загрожує всій Європі, тому 

НАТО має приділяти більше уваги 

обороноздатності Туреччини та співпрацювати 

з нею без дискримінації. 

 

Трамп хоче знизити американцям податки 

на зарплату через коронавірус 

Білий дім звернеться до Конгресу з 

пропозицією знизити податки на заробітну 

плату, аби таким чином пом'якшити вплив 

епідемії коронавірусу на економіку. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Разумков: Ми високо цінуємо гуманітарну 

та технічну допомогу Швейцарії 

Україна високо цінує гуманітарну допомогу 

Швейцарії у сфері водопостачання та охорони 

здоров’я. 
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Захист прав жінок є пріоритетом для 

України в ООН — постпред 

Україна має тверду позицію, що зусилля в 

ООН на захист прав жінок та досягнення 

гендерної рівності мають бути пріоритетними, 

тому цілком підтримує ухвалену в понеділок 

Генасамблеєю ООН Політичну декларацію на 

підтримку Пекінського процесу. 

 

Канадські депутати створили рекордно 

велику групу дружби з Україною 

Члени обох палат федерального парламенту 

Канади створили групу дружби з Україною, до 

якої ввійшли більше сотні законодавців. 

УКРАЇНА 

 

У Києві відбулося вручення Шевченківської 

премії 

У Національній опері України відбулася 

церемонія нагородження лауреатів 

Національної премії імені Тараса Шевченка. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти обстріляли санітарний 

автомобіль 

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил 

немає. 

СУСПІЛЬСТВО 
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10 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня відійшов у вічність Тарас Шевченко 

- поет, художник, мислитель, духовний 

провідник українців. 

 

Жан Беленюк і Дар'я Білодід - володарі 

українського "Спортивного Оскара"-2019 

У Київському Національному театрі оперети 9 

березня за участю міністра молоді та спорту 

Вадима Гутцайта і президента Національного 

олімпійського комітету Сергія Бубки відбулася 

традиційна XIV Всеукраїнська урочиста 

церемонія "Герої спортивного року". 

 

У столиці Ірландії скасували парад на честь 

святого Патріка 

Через епідемію коронавірусу влада 

Дубліна, столиці Ірландії, ухвалила скасувати 

парад, який традиційно проводиться у День 

святого Патріка – 17 березня. 

 

Україну накриє туман, трохи задощить, але 

прогріє до +19° 

Згідно з прогнозом синоптиків 10 березня в 

Україні буде хмарно з проясненнями. Без 

істотних опадів, лише у північних областях 

вночі місцями невеликий дощ. 
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10 березня: народний календар і астровісник 

Нині святого Тарасія; що робить зараз щука, чи 

позіхає борсук і чи варто сьогодні злитися. 
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