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ТОП 

 

У Туреччині зафіксували перший випадок 

зараження коронавірусом 

У Туреччини зафіксовано перший випадок 

зараження коронавірусом у чоловіка, який 

нещодавно повернувся з Європи. 

 

На коронавірус перевіряють главу 

адміністрації президента Франції 

Керівник адміністрації президента Франції 

Патрік Стрзода та міністр юстиції Ніколь 

Беллубе проходять обстеження з приводу 

імовірного зараження коронавірусом. 
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У заступниці міністра охорони здоров'я 

Британії виявили коронавірус 

У заступниці міністра охорони здоров'я 

Британії Надін Дорріс виявили коронавірус. 

 

У Чернівцях за день - троє госпіталізованих 

із підозрою на коронавірус 

Протягом дня 10 березня до лікарні Чернівців 

госпіталізували одразу трьох людей, яких 

перевірять на коронавірус. 

 

В Італії за гратами - 158 українських 

моряків 

В Італії у пенітенціарних центрах перебуває 

158 громадян України за перевезення 

нелегальних мігрантів. 

 

Мендель спростувала фейки довкола статті 

про Зеленського у The Guardian 

Вихід статті про Володимира Зеленського у 

The Guardian супроводжувався великою 

кількістю дезінформації в онлайн-просторі, 

заявила речниця Президента Юлія Мендель. 

СВІТ 
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Суд відкрив для Конгресу США доступ до 

"російського" розслідування 

Апеляційний суд округу Колумбія виніс у 

вівторок рішення, згідно з яким Палата 

представників США, яка контролюється 

демократами, може отримати доступ до 

засекречених матеріалів "російського" 

розслідування Роберта Мюллера. 

 

Єврокомісія представила нову промислову 

стратегію ЄС 

Нова промислова стратегія ЄС покликана 

підготувати європейську індустрію до викликів 

майбутнього, аби забезпечити її 

конкурентоспроможність на світовому ринку. 

 

Трамп обіцяє підтримати авіакомпанії у 

США 

Президент США Дональд Трамп заявив про 

намір федерального уряду забезпечити 

допомогу американським круїзним та 

авіакомпаніям, які відчувають наслідки від 

поширення коронавірусу. 

 

Міграційна криза: Туреччина поскаржиться 

на Грецію в ООН 

Туреччина вважає, що дії з боку Греції 

стосовно мігрантів протиправні та має намір 

притягнути її до відповідальності. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Шмигаль провів телефонну розмову з місією 

МВФ 

Увечері 10 березня Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль провів телефонну розмову з 

командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом, 

головою місії в Україні. 

 

Президент Швейцарії вперше приїде до 

України 

Вперше за всю історію незалежності України 

до країни з офіційним візитом приїде 

президент Швейцарської Конфедерації 

Симонетта Зоммаруга. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський сказав Bloomberg, що попри 

“спам” закон про ринок землі ухвалять 

Володимир Зеленський наголошує, що 

земельна реформа та реформа системи охорони 

здоров’я будуть завершені, а уряд 

покращуватиме комунікацію із суспільством 

щодо чутливих питань цих реформ. 

 

Зеленський пропонує Раді невідкладно 

внести зміни до закону про СБУ 

Президент вніс до Верховної Ради 

законопроєкт стосовно змін до Закону "Про 

Службу безпеки України". 
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Суспільне просить в уряду допомоги - 

інакше робота зупиниться 

Суспільний мовник України опинився під 

загрозою повної зупинки роботи й припинення 

мовлення всіх теле-, радіо- та діджитал-

каналів. 

 

Вирішення земельних питань 

Держгеокадастр починає транслювати в 

інтернеті 

Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру запроваджує онлайн-

трансляції в YouTube із засідань, на яких 

вирішуватимуть питання розпорядження 

землями сільськогосподарського призначення. 

 

МВС перевело співпрацю сервісних центрів 

з автошколами в е-формат 

Для складання теоретичних та практичних 

іспитів у сервісних центрах МВС громадяни 

вже не повинні надавати паперове свідоцтво 

про закінчення автошколи. 

 

МОН розширило можливості здобуття 

професійної освіти 

Учні закладів професійної освіти зможуть 

здобувати її за всіма формами навчання – 

денною, вечірньою, заочною, дистанційною та 

мережевою. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти порушили "тишу" 17 разів, троє 

військових загинули, дев'ятеро поранені 

10 березня збройні формування РФ 17 разів 

порушили режим припинення вогню. 

 

З початку березня на Донбасі ліквідували 21 

окупанта - ООС 

Від початку березня російсько-окупаційні 

війська втратили на Донбасі вбитими 21 особу, 

31 бойовика поранено. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Європейський день пам’яті жертв 

тероризму. 

 

На прем'єрі фільму “Толока” Михайло 

Іллєнко розповів про його народження 

У столичному кінотеатрі “Київська Русь” 

відбулася прем’єра фільму “Толока” Михайла 

Іллєнка - з нагоди виходу стрічки у широкий 

прокат, наміченого на 12 березня. 
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Канада скасувала Арктичні зимові ігри за 

участю 2 тисяч спортсменів 

Через загрозу поширення коронавірусу 

COVID-19 Канада скасувала Арктичні зимові 

ігри, якы мали відбутися у місті Вайтгорс, 

столиці території Юкон. 

 

До кінця тижня стане прохолодніше, 

подекуди - мокрий сніг 

В Україні 11 березня дощитиме, вдень 

очікується від 8 до 16° тепла. 

 

11 березня: народний календар і астровісник 

Нині святого Порфирія; чи опушиться береза 

раніше від клена, та як жорсткий прагматизм 

суміщається з забобонами. 
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