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ТОП 

 

У Китаї за добу нарахували всього 15 нових 

випадків зараження коронавірусом 

На території материкового Китаю у середу 

було зареєстровано 15 нових випадків 

зараження COVID-19. 

 

Уряд Італії закрив усі ресторани та 

магазини, окрім продуктових та аптек 

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте 

розпорядився закрити всі ресторани, бари та 

магазини, за винятком продуктових та аптек, у 

зв’язку з поширенням коронавірусу. 
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Бойовики обстріляли базу США в Іраку, є 

загиблі та поранені 

База коаліційних сил Таджі на півночі Багдада 

піддалася масованому ракетному обстрілу. 

 

Трамп заявив, що хоче на місяць скасувати 

всі подорожі з Європи до США 

Президент США Дональд Трамп заявив про 

намір скасувати всі подорожі з Європи до 

Сполучених Штатів терміном на 30 днів. 

 

Том Генкс із дружиною заразилися новим 

коронавірусом 

Американський актор Том Генкс і його 

дружина Ріта Вілсон повідомили, що 

заразилися новим коронавірусом SARS-CoV-2 

під час роботи в Австралії. 

 

Коронавірус дістався до німецького 

Бундестагу — вже є перший інфікований 

Першим інфікованим депутатом став член 

фракції Вільної демократичної партії Гаген 

Рейнхольд. 

СВІТ 
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Пандемія коронавірусу: Трамп звернеться 

до нації 

Президент США Дональд Трамп готує 

звернення до нації через спалах коронавірусу у 

світі. 

 

Конгрес США ухвалив резолюцію, що 

обмежує військові повноваження Трампа 

Нижня палата Конгресу США, слідом за 

Сенатом, ухвалила резолюцію, що обмежує 

можливості президента Трампа проводити 

військові дії проти Ірану. 

 

У Словаччині під час спецоперації 

затримали 13 суддів 

У Словаччині підрозділ Національного 

агентства по боротьбі зі злочинністю (NAKA) 

провів спецоперацію “Шторм”, під час якої 

затримано 13 суддів, яких пов'язують зі 

справами бізнесмена Маріана Кочнера. 

 

Американські біржі продовжили "вірусне" 

падіння 

Американські фондові біржі відреагували 

різким падінням у середу, коли інвестори, 

занепокоєні оголошенням ВООЗ пандемії у 

зв'язку з поширенням Cоvid-19, пережили ще 

один день турбулентних торгів. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Єрмак у Мінську обговорив обмін 

полоненими 

У Мінську відбулося чергове засідання 

Тристоронньої контактної групи з мирного 

врегулювання ситуації на Донбасі за 

участі керівника Офісу Президента України 

Андрія Єрмака та заступника керівника 

адміністрації президента РФ Дмитра Козака. 

 

Українського моряка звільнили з полону 

піратів — Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

повідомив про звільнення членів екіпажу судна 

Alpine Penelope, включно з українським 

моряком, захоплених піратами біля берегів 

Нігерії. 

 

Окупанти продовжили арешт 13 кримським 

татарам 

Підконтрольний Росії Київський районний суд 

Сімферополя і Жовтневий районний суд 

російського Ростова-на-Дону 11 березня 

подовжили арешт тринадцяти фігурантам 

другої сімферопольської «справи Хізб ут-

Тахрір». 

 

Франція надала допомогу Укроборонпрому 

на суму близько €900 тисяч 

Укроборонпром отримав технічну допомогу 

від уряду Франції на суму близько 900 тисяч 

євро. 

УКРАЇНА 
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В Україні ввели карантин 

Із 12 березня в Україні запроваджуються 

тритижневий карантин у навчальних закладах 

та низка інших заходів з протидії поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19. 

 

КСУ оприлюднив рішення щодо судової 

реформи Зеленського 

Конституційний суд України оприлюднив 

рішення у справі за поданням Верховного суду 

щодо судоустрою та статусу суддів. 

 

Вакарчук більше не є головою партії 

"Голос" 

Співак В’ячеслав Вакарчук більше не очолює 

партію "Голос". На з’їзді партії новим головою 

обрали Кіру Рудик. 

 

Уряд роз'єднав Мінветеранів і МінТОТ 

Кабінет міністрів України скасував створення 

Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій і внутрішньо 

переміщених осіб та розділив його на 2 

відомства. 

 

Справу підозрюваного у шести терактах та 

вибуху на День Незалежності передали в суд 

Слідчі направили до суду обвинувальний акт 

щодо члена кримінального угруповання, якому 

інкримінують вчинення 27 злочинів, зокрема і 

замаху на вбивство, скоєного 24 серпня 2017 

року на вулиці Грушевського у Києві. 
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти двічі порушили "тишу", 

поранений боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу двічі порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Володимир Вернадський 

- український вчений, мислитель світового 

рівня, організатор і перший президент 

Української Академії наук. 

 

Перша леді ознайомилася з новим меню 

Клопотенка у школах Києва та області 

Дружина Президента Олена Зеленська 

відвідала школи столиці та Київщини, щоб 

ознайомитися з новими для українських 

закладів освіти підходами до харчування. 

 

У таборах для мігрантів у Греції вже понад 

5,5 тисяч дітей без супроводження 

Ситуація з припливом мігрантів на кордоні між 

Грецією і Туреччиною ускладняється у зв'язку 

з наявністю серед біженців дітей без 

супроводження — їх уже понад 5500. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2894398-okupanti-dvici-porusili-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2894398-okupanti-dvici-porusili-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2894398-okupanti-dvici-porusili-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893738-12-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2893738-12-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2894302-persa-ledi-oznajomilasa-z-novim-menu-klopotenka-u-skolah-kieva-ta-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2894302-persa-ledi-oznajomilasa-z-novim-menu-klopotenka-u-skolah-kieva-ta-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2894302-persa-ledi-oznajomilasa-z-novim-menu-klopotenka-u-skolah-kieva-ta-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2894374-u-taborah-dla-migrantiv-u-grecii-vze-ponad-55-tisac-ditej-bez-suprovodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2894374-u-taborah-dla-migrantiv-u-grecii-vze-ponad-55-tisac-ditej-bez-suprovodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2894374-u-taborah-dla-migrantiv-u-grecii-vze-ponad-55-tisac-ditej-bez-suprovodzenna.html


 

Туреччина рекомендує бізнесу перенести 

початок туристичного сезону 

Влада Туреччини вживають необхідних 

заходів щодо запобігання поширення 

коронавірусу Covid-19. 

 

В Україну йде похолодання з дощами й 

нічними морозами 

Опади 12 березня очікуються у південно-

східній частині, Полтавській, Харківській та 

більшості північних областей, а також на 

крайньому заході країни, температура вдень 

11-16° тепла. 

 

12 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні хитрого Тита; кого визирає миша, 

спостерігаємо за вербою та обираємо далеку 

дорогу. 
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