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ТОП 

 

Кабмін запровадив карантин по всій 

Україні - на три тижні 

Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив 

рішення про запровадження строком на три 

тижні карантину в навчальних закладах, а 

також затвердив низку інших заходів з протидії 

поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

 

 

Іран погодився передати Україні "чорні 

скриньки" збитого літака МАУ — посол 

Іран погодився передати Україні бортові 

самописці збитого літака МАУ рейсу PS752.
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Україна входить у світову кризу набагато 

міцнішою, ніж це було у 2008 році - 

Шмигаль 

Президент Володимир Зеленський провів Раду 

фінансової стабільності щодо готовності 

України протистояти можливим викликам 

економічної кризи.

 

 

В Росії прийняли закон про визнання 

українців та білорусів ―носіями російської 

мови‖ 

Російська Рада федерації на пленарному 

засіданні 11 березня схвалила закон про 

визнання громадян Білорусі та України, які 

вільно володіють російською мовою, її носіями 

без проходження співбесіди.

 

 

Депутати ОПЗЖ не брали відряджень для 

поїздки в Москву - апарат Ради 

Народні депутати від фракції ―Опозиційна 

платформа — За життя‖, які взяли участь у 

поїздці до Російської Федерації задля зустрічі з 

представниками Державної думи та 

президентом РФ, не оформлювали 

відрядження в апараті Верховної Ради.

 

 

Україна призупиняє авіасполучення з 

Італією: куди звертатись пасажирам 

Міністерство інфраструктури України ініціює 

тимчасове призупинення авіасполучення з 

Італійською Республікою у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба передав ЄС список українських 

потреб для боротьби з коронавірусом 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та 

єврокомісар з питань кризового менеджменту 

ЄС Янез Ленарчич домовилися про 

координацію дій України та ЄС задля 

підвищення безпеки громадян в умовах 

поширення коронавірусу у світі.

 

 

МАГАТЕ змінило транслітерацію 

географічних назв в Україні 

МАГАТЕ офіційно перейшло на використання 

виключно україномовного варіанту 

транслітерації географічних назв в Україні у 

своїх офіційних документах та відповідному 

листуванні.

 

 

КремлеЗМІ штампують фейки про обстріли 

Горлівки українськими військовими 

Прокремлівські інформаційні ресурси 

поширюють фейки про обстріли українськими 

військовими житлових будинків тимчасово 

окупованої Горлівки.

 

 

Новий посол Казахстану в Україні вручив 

копії вірчих грамот у МЗС 

Заступник міністра закордонних справ Єгор 

Божок прийняв копії вірчих грамот від 

новопризначеного посла Казахстану в Україні 

Дархана Калєтаєва.
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В СКУ привітали Івана Бейкера, який 

очолив парламентську групу дружби між 

Україною та Канадою 

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав 

депутата від Ліберальної партії Канади Івана 

Бейкера з обранням на посаду голови 

парламентської групи дружби між Україною та 

Канадою.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Без паніки: СБУ назвала сайти, де є вся 

інформація про коронавірус 

СБУ оприлюднила сайти, на яких можна 

знайти всю інформацію щодо коронавірусу.

 

 

 

Україна закриває 170 пунктів пропуску на 

кордоні 

Із 12 березня з 219 пунктів пропуску на 

кордонах в Україні працюватимуть 49.

 

 

Карантин у Києві: якими будуть 

обмежувальні заходи ДОКУМЕНТ 

Київська міська державна адміністрація 

запровадили обмежувальні заходи на території 

міста Києва з метою попередження 

розповсюдження коронавірусу. 
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Арахамія не виключає, що Раду можуть 

закрити на карантин 

Верховна Рада може бути закрита на карантин, 

якщо в народних депутатів будуть виявлені 

симптоми коронавірусу.

 

 

У Києві перенесли пробне ЗНО та 

запровадили телеуроки 

Навчальний процес у Києві проводитиметься 

дистанційно у зв'язку з запровадженням 

обмежувальних заходів, також будуть 

запроваджені телеуроки.

 

УКРАЇНА 

 

Українські військові уповноважені давати 

відсіч окупантам на Донбасі — Зеленський 

ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що бажання миру не послаблює здатність 

України давати відсіч агресору й українські 

військові на Донбасі уповноважені на 

адекватну та потужну відповідь на дії 

окупантів.

 

 

Порошенко застерігає владу від намірів 

ревізувати мовний закон 

Закон про мову, ухвалений Верховною Радою 

8-го скликання, – виважений, збалансований і 

не потребує жодної ревізії.
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Кабмін призначив нового представника у 

Раді 

Народний депутат із фракції "Слуга народу" 

Василь Мокан підтвердив інформацію про те, 

що 11 березня під час засідання Кабінету 

міністрів України його було призначено 

представником уряду в парламенті.

 

 

Очільниця Мінкультури задекларувала три 

шуби і 778 тисяч зарплати 

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра 

культури Світлана Фоменко задекларувала за 

2019 рік 778 тисяч гривень доходу, який склала 

зарплата чиновниці.

 

Разумков скасував закордонні відрядження 

депутатів 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав розпорядження про невідкладні 

заходи із забезпечення сталої роботи 

парламенту та її органів у зв'язку з 

поширенням коронавірусу.

 

 

Медведчука і Кº пропонують відправити на 

карантин після вояжу до Москви 

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид 

Арахамія вважає, що членів фракції 

"Опозиційна платформа - За життя", які 

відвідали російську Держдуму, потрібно 

відправити на карантин після повернення 

додому.
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НАЗК відкриває декларації дев’ятьох 

військових прокурорів та офіцера розвідки 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції відкриває декларації 9 військових 

прокурорів та офіцера Служби зовнішньої 

розвідки.

 

 

Кличко анонсує перезавантаження партії 

"УДАР" до місцевих виборів 

Партія УДАР проведе масштабне оновлення 

команди до місцевих виборів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Укроборонпром віддає ФДМУ 21 

―підприємство-пустишку‖ — Абромавичус 

Укроборонпром віддасть 21 підприємство у 

Фонд державного майна та 2 підприємства 

будуть передані Космічному агентству.

 

 

Держборг з початку року зріс на 46 

мільярдів — Рахункова палата 

Девальвація гривні у січні-лютому 2020 року 

та перевищення державних запозичень над 

погашенням державного боргу збільшили 

державний борг на 46,4 млрд грн.
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Україна відправила на переробку першу 

партію батарейок 

Перші 20 тонн батарейок з України 11 березня 

відправили на переробку на завод GreenWEEE 

у Румунії.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна фіксує нові факти репресій РФ 

проти кримських татар для міжнародного 

суду - МЗС 

Нові факти репресій проти кримських татар в 

окупованому Криму доповнять доказову базу 

порушень Росією прав людини, які отримають 

належну політичну і юридичну оцінку світу.

 

 

Денісова звернулась до омбудсмена РФ 

щодо обшуків у Бахчисараї 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова звернулась до російського 

омбудсмена Тетяни Москалькової щодо 

обставин незаконних обшуків в окупованому 

Криму.

 

 

Обшуки в Криму: ФСБ затримала п'ятьох 

кримських татар 

Після обшуків в окупованому Бахчисараї за 

звинуваченням в участі в терористичній 

організації затримали і відвезли п'ятьох 

кримськотатарських активістів.
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Окупанти у Криму забрали двох синів 

науковця за звинуваченням у "тероризмі" 

В родині Сейтумєрових сьогодні, 11 березня, 

забрали двох синів - Османа та Сейтумєра. Їх 

звинувачують у «терористичній діяльності» за 

вже відомою статтею КК РФ 205.5.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

В Офісі генпрокурора підтвердили, що 

Левіна екстрадують в Україну 

В Офісі генпрокурора підтвердили, що Олексій 

Левін, підозрюваний у причетності до вбивства 

херсонської активістки Катерини Гандзюк, 

буде екстрадований з Болгарії в Україну.

 

Україна на три роки заборонила в’їзд двом 

російським бізнесменам 

Двом бізнесменам-росіянам, які незаконно 

відвідували Крим, заборонили в’їзд в Україну 

на 3 роки.

 

  

 

НАЗК перевіряє конфлікт інтересів у 

призначенні Бабікова до ДБР 

НАЗК проводить моніторинг дотримання 

законодавства щодо запобігання конфлікту 

інтересів у призначенні першим заступником 

голови ДБР Олександра Бабікова, який 

працював у юридичній фірмі, що представляла 

інтереси експрезидента Віктора Януковича.
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В Україні відкрили справу через обшуки в 

окупованому Бахчисараї 

Слідче управління поліції АР Крим відкрило 

кримінальне провадження за фактами 

сьогоднішніх незаконних обшуків в 

окупованому Бахчисараї.

  

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна vs криза: стати сильнішими або 

втратити все АНАЛІТИКА 

Врахувавши помилки минулого і діючи на 

випередження, Україна не лише мінімізує 

наслідки кризи, а й матиме шанс на економічне 

оновлення 

 

 

На Донбасі війна, ОПЗЖ – в Кремлі 

АНАЛІТИКА 

На фронті чергове загострення, а нардепи з 

ОПЗЖ подалися на "мирний" уклін до Путіна. 

Як ще довго ця антидержавна самодіяльність 

сходитиме з рук?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Із розваг залишаються лише засідання 

Ради: реакція соцмереж на карантин в 

Україні ОГЛЯД 

З четверга, 12 березня, в Україні вводиться 

карантин на три тижні. У соцмережах - 

ажіотаж.
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Більшість українців вважають незалежні 

медіа важливими для демократії 

ОПИТУВАННЯ 

63% українців вважають незалежні медіа 

важливими для демократії.

 

 

В Україні обрали для бізнес-інкубатору 50 

студентських стартапів 

Мережа академічних бізнес-інкубаторів YEP 

провела Innovation Day і відібрала 50 

студентських стартапів, які три місяці 

проходитимуть навчання. 

 

 

Епіфаній дав сім порад, як правильно 

тримати піст 

Митрополит Київський і всієї України 

Епіфаній дав сім порад, які дозволять 

поступовими кроками вдосконалюватись у 

постуванні.

 

Дар’я Лопатецька — переможниця першого 

турніру UTF Women’s Cup 

Дар’я Лопатецька стала переможницею 

першого турніру UTF Women’s Cup із 

призовим фондом 15000 грн. 
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На Володимирській гірці з’явиться 12-

метровий архістратиг Михаїл 

У Києві біля Михайлівського собору планують 

встановити пам’ятник у вигляді фонтану 

архістратигу Михаїлу. 

 

Слідом за шафранами на Закарпатті масово 

розквітли білоцвіти ФОТО 

На Закарпатті почали квітнути білоцвіти. 

Топові локації для милування ними — на 

Мукачівщині, Свалявщині, поблизу Іршави та 

Хуста, в знаменитій Долині нарцисів.
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