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ТОП 

 

Справа МН17: У Нідерландах після другого 

дня засідань суд взяв перерву 

У судовому комплексі “Схіпхол” закінчилося 

друге судове засідання у справі МН17. Суд 

оголосив перерву до 23 березня.

  

 

Нацбанк послабив гривню відразу на 39 

копійок 

Національний банк України на середу, 11 

березня 2020 року, послабив офіційний курс 

гривні на 39 копійок - до 25,3135 грн за долар 

проти 24,9215 грн за долар у вівторок.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2893367-sprava-mn17-sud-u-niderlandah-zminiv-grafik-sluhan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2893367-sprava-mn17-sud-u-niderlandah-zminiv-grafik-sluhan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2893367-sprava-mn17-sud-u-niderlandah-zminiv-grafik-sluhan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2893341-nacbank-poslabiv-grivnu-vidrazu-na-39-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2893341-nacbank-poslabiv-grivnu-vidrazu-na-39-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2893341-nacbank-poslabiv-grivnu-vidrazu-na-39-kopijok.html


 

Суд повернув "заяву Гончарука" без 

розгляду через відсутність паспортних 

даних 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

повернув без розгляду заяву Олексія 

Гончарука про забезпечення позову до подання 

позовної заяви через відсутність паспортних 

даних, що дозволяють ідентифікувати особу 

заявника, та несплату судового збору.

  

 

Суд обрав Федині запобіжний захід 

Печерський районний суд Києва обрав 

народному депутату Софії Федині запобіжний 

захід у вигляді особистого зобов'язання.

 

Україна зазнала втрат на Донбасі: двоє 

бійців загинули, дев’ятеро поранені 

Від початку поточної доби російсько-

окупаційні війська дев'ять разів обстріляли 

позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Серед 

українських військових є загиблі, поранені й 

травмовані. 

 

 

Мер Запоріжжя відсторонив керівництво 

парку, де трагічно загинула дитина ВІДЕО 

Через трагічну загибель 8-річної дівчини 

міський голова Запоріжжя Володимир Буряк 

підписав розпоряження про відсторонення 

керівництва парку «Дубовий гай» від 

виконання обов'язків.

 
  

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893045-sud-povernuv-zaavu-goncaruka-bez-rozgladu-cerez-vidsutnist-pasportnih-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893045-sud-povernuv-zaavu-goncaruka-bez-rozgladu-cerez-vidsutnist-pasportnih-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893045-sud-povernuv-zaavu-goncaruka-bez-rozgladu-cerez-vidsutnist-pasportnih-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893045-sud-povernuv-zaavu-goncaruka-bez-rozgladu-cerez-vidsutnist-pasportnih-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893150-sud-obrav-fedini-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893150-sud-obrav-fedini-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2893425-ukraina-zaznala-vtrat-na-donbasi-dvoe-bijciv-zaginuli-devatero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2893425-ukraina-zaznala-vtrat-na-donbasi-dvoe-bijciv-zaginuli-devatero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2893425-ukraina-zaznala-vtrat-na-donbasi-dvoe-bijciv-zaginuli-devatero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2892837-mer-zaporizza-vidstoroniv-kerivnictvo-parku-de-tragicno-zaginula-ditina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2892837-mer-zaporizza-vidstoroniv-kerivnictvo-parku-de-tragicno-zaginula-ditina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2892837-mer-zaporizza-vidstoroniv-kerivnictvo-parku-de-tragicno-zaginula-ditina.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Угорщина продовжить блокувати засідання 

Україна-НАТО 

Угорщина продовжить блокувати засідання 

комісії Україна-НАТО доти, поки Київ не 

відновить "права національних меншин".

 

 

Президент Грузії скасувала візит в Україну 

Грузинський президент Саломе Зурабішвілі 

скасувала свої закордонні візити через 

небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії 

коронавірусу нового типу.

  

 

InformNapalm публікує нові докази участі 

росіян у захопленні Криму 

Волонтерська спільнота InformNapalm 

оприлюднила нові докази участі російського 

ракетного крейсера "Москва" у захопленні 

українського Криму.

 

 

Україна зацікавилася швейцарським 

досвідом децентралізації 

Голова ВР Дмитро Разумков зустрівся з 

Президентом Швейцарської Конфедерації 

Симонеттою Зоммаругою та висловив 

сподівання на подальше посилення взаємодії 

держав.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893396-ugorsina-prodovzit-blokuvati-zasidanna-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893396-ugorsina-prodovzit-blokuvati-zasidanna-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893396-ugorsina-prodovzit-blokuvati-zasidanna-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893480-prezident-gruzii-skasuvala-vizit-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893480-prezident-gruzii-skasuvala-vizit-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2892945-informnapalm-publikue-novi-dokazi-ucasti-rosian-u-zahoplenni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2892945-informnapalm-publikue-novi-dokazi-ucasti-rosian-u-zahoplenni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2892945-informnapalm-publikue-novi-dokazi-ucasti-rosian-u-zahoplenni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893011-ukraina-zacikavilasa-svejcarskim-dosvidom-decentralizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893011-ukraina-zacikavilasa-svejcarskim-dosvidom-decentralizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893011-ukraina-zacikavilasa-svejcarskim-dosvidom-decentralizacii.html


 

Антон Геращенко розповів про свідків у 

справі МН17 

Заступник міністра внутрішніх справ Антон 

Геращенко розповів про свідків катастрофи 

літака рейсу МН17 компанії "Малайзійські 

авіалінії", який був збитий російськими 

військовими з не підконтрольної Україні 

території Донбасу 17 липня 2014 року.

 

 

Україна розповіла в МАГАТЕ про 

завершення проєкту на Чорнобильській 

АЕС 

Україна на засіданні Ради керівників МАГАТЕ 

поінформувала про впровадження найвищих 

стандартів у сфері ядерної безпеки на усій 

території України, яка не окупована 

Російською Федерацією.

 

БЕЗПЕКА 

 

Остаточний план боротьби з коронавірусом 

ухвалять завтра на Кабміні 

11 березня на засіданні Кабінету міністрів 

представлять остаточний план боротьби з 

коронавірусом в Україні.

 

 

Київ отримав першу партію експрес-тестів 

на коронавірус 

У столицю вже надійшло 1200 експрес-тестів, 

які замовило місто, для діагностування нового 

коронавірусу. До кінця цього тижня повинно 

надійти ще 5 тисяч.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893263-zastupnik-glavi-mvs-rozpoviv-pro-svidkiv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893263-zastupnik-glavi-mvs-rozpoviv-pro-svidkiv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893263-zastupnik-glavi-mvs-rozpoviv-pro-svidkiv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893450-ukraina-rozpovila-v-magate-pro-zaversenna-proektu-na-cornobilskij-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893450-ukraina-rozpovila-v-magate-pro-zaversenna-proektu-na-cornobilskij-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893450-ukraina-rozpovila-v-magate-pro-zaversenna-proektu-na-cornobilskij-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893450-ukraina-rozpovila-v-magate-pro-zaversenna-proektu-na-cornobilskij-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893462-ostatocnij-plan-borotbi-z-koronavirusom-uhvalat-zavtra-na-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893462-ostatocnij-plan-borotbi-z-koronavirusom-uhvalat-zavtra-na-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893462-ostatocnij-plan-borotbi-z-koronavirusom-uhvalat-zavtra-na-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2893445-kiiv-otrimav-persu-partiu-eksprestestiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2893445-kiiv-otrimav-persu-partiu-eksprestestiv-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2893445-kiiv-otrimav-persu-partiu-eksprestestiv-na-koronavirus.html


 

Рекомендації МОЗ для тих, хто повернувся з 

країн із коронавірусом ІНФОГРАФІКА 

Міністерство охорони здоров’я розробило 

рекомендації, які допоможуть знизити ризик на 

інфікування для тих, хто повернувся з країн, де 

зафіксували випадки COVID-19.

 

 

Коронавірус на Diamond Princess: двоє 

українців залишаються у лікарнях 

Двоє українців, які були заражені 

коронавірусом на лайнері Diamond Princess, 

продовжують перебувати в медичних закладах 

в м. Токіо.

 

 

Кличко не виключає закриття метро, якщо 

коронавірус ―дійде‖ до Києва 

Віталій Кличко припускає, що в разі виявлення 

коронавірусу в Києві можуть закрити школи й 

дитсадки, а якщо у столиці буде дійсно 

великий спалах хвороби, то не виключає й 

закриття метро.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський повернув у крісло голову РДА, 

якого звільнив Порошенко 

Президент Володимир Зеленський поновив на 

посаді голову Зіньківської районної державної 

адміністрації Полтавської області Віталія 

Панченка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2892856-rekomendacii-moz-dla-tih-hto-povernuvsa-z-krain-iz-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2892856-rekomendacii-moz-dla-tih-hto-povernuvsa-z-krain-iz-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2892856-rekomendacii-moz-dla-tih-hto-povernuvsa-z-krain-iz-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893275-koronavirus-na-diamond-princess-dvoe-ukrainciv-zalisautsa-u-likarnah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893275-koronavirus-na-diamond-princess-dvoe-ukrainciv-zalisautsa-u-likarnah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893275-koronavirus-na-diamond-princess-dvoe-ukrainciv-zalisautsa-u-likarnah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2893405-klicko-ne-viklucae-zakritta-metro-akso-koronavirus-dijde-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2893405-klicko-ne-viklucae-zakritta-metro-akso-koronavirus-dijde-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2893405-klicko-ne-viklucae-zakritta-metro-akso-koronavirus-dijde-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893401-zelenskij-povernuv-u-krislo-golovu-rda-akogo-zvilniv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893401-zelenskij-povernuv-u-krislo-golovu-rda-akogo-zvilniv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893401-zelenskij-povernuv-u-krislo-golovu-rda-akogo-zvilniv-porosenko.html


 

Разумков пояснив, чому за призначення 

міністрів голосували "пакетом" 

Голова ВР України Дмитро Разумков заявив, 

що не розуміє "претензій" з приводу 

голосування за призначення нових міністрів 

"за списком".

 

 

Уряд призначив в. о. міністра економіки 

За рішенням Кабінету міністрів на першого 

заступника міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства Павла 

Кухту було покладено тимчасове виконання 

обов’язків глави Мінекономіки. 

 

 

Уряд призначив виконувача обов’язків 

міністра енергетики 

Уряд уповноважив першого заступника 

міністра енергетики та захисту довкілля 

України Віталія Шубіна на тимчасове 

виконання обов’язків міністрів.

 

 

Уряд призначив виконувача обов'язків 

міністра освіти 

Тимчасове виконання обов’язків міністра 

освіти і науки України покладено на Юрія 

Полюховича.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893471-razumkov-poasniv-comu-za-priznacenna-ministriv-golosuvali-paketom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893471-razumkov-poasniv-comu-za-priznacenna-ministriv-golosuvali-paketom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893471-razumkov-poasniv-comu-za-priznacenna-ministriv-golosuvali-paketom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2893227-urad-priznaciv-v-o-ministra-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2893227-urad-priznaciv-v-o-ministra-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2893483-urad-priznaciv-vikonuvaca-obovazkiv-ministra-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2893483-urad-priznaciv-vikonuvaca-obovazkiv-ministra-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2893483-urad-priznaciv-vikonuvaca-obovazkiv-ministra-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2892951-urad-priznaciv-vikonuvaca-obovazkiv-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2892951-urad-priznaciv-vikonuvaca-obovazkiv-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2892951-urad-priznaciv-vikonuvaca-obovazkiv-ministra-osviti.html


 

Мінкультури отримало тимчасову 

очільницю 

Уряд поклав тимчасове виконання обов’язків 

міністра культури на Світлану Фоменко.

 

 

Мінцифри працює над веденням е-

голосування на виборах 

У Міністерстві цифрової трансформації 

України працюють над запровадженням 

електронного голосування на виборах

 

Віцепрем'єр Резніков дав у борг $1 мільйон 

Олексій Резніков, якого Верховна Рада 4 

березня призначила віцепрем'єр-міністром - 

міністром реінтеграції тимчасово окупованих 

територій, задекларував 6 земельних ділянок у 

Київській області, дві квартири у Києві та 

орендований приватний будинок за 2019 рік.

 

 

КВУ: ―радикали‖ і ―слуги народу‖ - лідери 

за витратами у 2019 році 

Політичні партії "Радикальна партія Олега 

Ляшка" та "Слуга народу" витратили 

найбільше коштів на свою діяльність серед 

усіх політсил за 2019 рік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893272-minkulturi-otrimalo-timcasovu-ocilnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893272-minkulturi-otrimalo-timcasovu-ocilnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893272-minkulturi-otrimalo-timcasovu-ocilnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893166-mincifri-pracue-nad-vedennam-egolosuvanna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893166-mincifri-pracue-nad-vedennam-egolosuvanna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893166-mincifri-pracue-nad-vedennam-egolosuvanna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893218-vicepremer-reznikov-dav-u-borg-1-miljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893218-vicepremer-reznikov-dav-u-borg-1-miljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893223-kvu-radikali-i-slugi-narodu-lideri-za-vitratami-u-2019-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893223-kvu-radikali-i-slugi-narodu-lideri-za-vitratami-u-2019-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2893223-kvu-radikali-i-slugi-narodu-lideri-za-vitratami-u-2019-roci.html


 

Заступник очільника Мінветеранів 

звільняється 

Заступник міністра у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та ВПО 

України, захисник Донецького аеропорту 

Олександр Терещенко заявив про своє рішення 

звільнитись з міністерства.

ЕКОНОМІКА 

 

Нацбанк продав $250 мільйонів, аби не 

"розгойдували" гривню 

Національний банк з огляду на високий попит 

на валюту на міжбанківському ринку в 

післясвяткові дні, що підживлюється 

нервовими настроями учасників ринку, 10 

березня вийшов із інтервенцією з продажу 

валюти і станом на 13:00 продав $250 млн.

 

 

Енергоатом може потрапити під штрафні 

санкції РФ 

ДП НАЕК "Енергоатом" може потрапити під 

штрафні санкції від Російської Федерації через 

затримку будівництва сховища осклованих 

високоактивних радіоактивних відходів, що 

залишаються після переробки відпрацьованого 

ядерного палива.

  

 

―Митниця не друкує гроші‖: Нефьодов 

пояснив скорочення надходжень у бюджет 

Надходження до державного бюджету від 

митниці на початку 2020 року були меншими, 

ніж планувалося, через зміну курсу долара та 

спад у промисловості.
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Мінфін скасував аукціон з розміщення 

ОВДП 

Міністерство фінансів не буде проводити 10 

березня аукціон з розміщення облігацій 

внутрішньої державної позики (ОВДП) через 

волатильність на глобальних ринках капіталу.

 

 

Компанія Risoil представила проєкт 

розвитку терміналу в порту ―Чорноморськ‖ 

Керівництво швейцарської компанії Risoil S.A., 

що спеціалізується на перевалці зернових та 

рослинних олій, представило на зустрічі з 

головою Одеської облдержадміністрації проєкт 

розвитку терміналу в акваторії 

Чорноморського порту.

 

 

Мінцифри та Data Group підписали 

меморандум, у планах — безпечний Wi-Fi у 

школах 

Міністерство цифрової трансформації України 

та всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу 

та дому Data Group підписали меморандум про 

співпрацю.

 

 

Київміськбуд взяв на баланс ще один об'єкт 

Укрбуду 

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла 

на баланс ще один житловий комплекс, що 

належав компанії "Укрбуд Девелопмент".
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Дрони розкидали понад 10 тисяч 

проукраїнських листівок над окупованим 

Донбасом 

Активісти відправили на територію тимчасово 

окупованих міст Донбасу листівки зі 

зверненням до українців в окупації про те, що 

український народ і держава не забувають про 

своїх співгромадян.

 

"Заручники окупації": у Вінниці 

презентували історії 20 кримськотатарських 

родин (ФОТО) 

У Вінниці у вівторок презентували історії 20 

кримськотатарських родин у проєкті 

«Заручники окупації».

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

На Херсонщині після скандальних танців 

"полетіли голови" у керівництві ОДА 

(ВІДЕО) 

На Херсонщині звільнений керівник апарату 

ОДА, погоджується питання про звільнення 

заступниці голови облдержадміністрації та 

відсторонене все керівництво профільного 

управління.

 

 

В Україну не пустили "єдинороса" з 

медаллю "За возвращение Крыма" 

В аеропорту “Жуляни”прикордонники 

відмовили у в’їзді в Україну громадянину Росії 

- члену політичної партії “Единая Россия”, 

який нагороджений медаллю “За возвращение 

Крыма”. 
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Паливо для Міноборони: ВАКС відклав до 

квітня справу про розтрату 58 мільйонів 

Вищий антикорупційний суд переніс 

підготовче засідання у справі про ймовірну 

розтрату 58 млн грн Міноборони, одним із 

фігурантів якої є ексзаступник міністра 

оборони Ігор Павловський, на 2 квітня.

 

 

Смерть житомирського волонтера: поліція 

розповіла подробиці 

Обставини загибелі учасника АТО і волонтера 

Олега Котенка із Житомира, якого знайшли 

застреленим, вказують на самогубство, а 

інформація про можливе умисне вбивство 

наразі відсутня.

 

Верховний суд не дав закрити справу 

"Монстра на Подолі" 

Верховний суд зупинив рішення апеляційного 

господарського суду щодо закриття 

провадження у справі «Монстру на Подолі» за 

поданням Київської міської державної 

адміністрації та Київради.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Якщо президент скаже, я поїду на ту 

територію після реінтеграції і працюватиму 

там - Сергій Гайдай, голова Луганської 

облдержадміністрації (ІНТЕРВ'Ю) 

Темою зустрічі з головою Луганської 
облдержадміністрації Сергієм Гайдаєм мав стати його 
візит до Європарламенту. 
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Оце слово «голоси» – не випадково. Я себе з 

цією книжкою почуваю трохи таким 

радіоприймачем - Маріанна Кіяновська, 

поетеса, лауреатка Шевченківської премії  

(ІНТЕРВ'Ю) 

У день народження Тараса Шевченка, найвідомішого 
українського поета, національного героя і символу 
України, ми розпочинаємо серію інтерв’ю з 
талановитими українцями, які цього року стали 
лауреатами державної премії, названої на його честь.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

ГогольFest цьогоріч пройде у дев'ятьох 

містах України 

Команда ГогольFest у 2020 році готує 

справжній культурний вибух у рамках проєкту 

GogolFest Inoculation.

 

 

МАУ скасовує низку рейсів до 16 країн 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

(МАУ) скасовує деякі рейси до Італії та ще 15 

країн через заходи з коронавірусом. Також 

переглянуто частоту внутрішніх авіарейсів.

 

 

У Києві відбулося вручення Шевченківської 

премії (ФОТО) 

У Національній опері України відбулася 

церемонія нагородження лауреатів 

Національної премії імені Тараса Шевченка.
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На Укрпошту відтепер можна ―не тягнути‖ 

паспорт — лише смартфон і ―ДІЮ‖ 

Відсьогодні посилки в Укрпошті можна 

отримувати, пред'явивши водійські права у 

мобільного застосунку "ДІЯ". 

 

Експерти назвали ТОП-50 українських 

стартапів року 

Експерти обрали ТОП-50 українських 

стартапів 2019 року.

 

 

У лютому киянам знизили тарифи на тепло 

і гарячу воду на 24-26% 

У лютому знижка за опалення та гарячу воду 

для киян становить 24-26%.

 

 

Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою 

за 140 років 

Ніч на 10 березня у Києві виявилась 

найтеплішою за 140 років.
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