
                             Єдина країна – Україна і Світ 10.03.21 

 

 

ТОП 

 

Авіатроща МАУ: Україна долучилася до 

заяви Британії, Канади та Швеції 

Під час роботи 46-ї сесії Ради ООН з прав 

людини 9 березня Україна приєдналася до 

спільної заяви Великої Британії, Канади та 

Швеції щодо збиття Іраном літака рейсу PS752. 

 

 

У Держдепі заявляють, що Штати 

продовжать протидію Nord Stream 2 

Адміністрація Байдена продовжує 
зосереджувати зусилля, аби запобігти добудові 

російського газопроводу Nord Stream 2. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205052-aviatrosa-mau-ukraina-dolucilasa-do-zaavi-britanii-kanadi-ta-svecii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205052-aviatrosa-mau-ukraina-dolucilasa-do-zaavi-britanii-kanadi-ta-svecii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205056-u-derzdepi-zaavlaut-so-stati-prodovzat-protidiu-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205056-u-derzdepi-zaavlaut-so-stati-prodovzat-protidiu-nord-stream-2.html


 

Притула йде з шоу на Новому каналі через 

російських власників проєкту 

Шоумен Сергій Притула залишає шоу «Де 

логіка?» на Новому каналі. 

 

З Білорусі висилають польського дипломата 

Білорусь висилає консула генерального 

консульства Республіки Польща у Бресті через 

його участь у неофіційному заході до Дня 

пам'яті "проклятих солдатів". 

 

 

У Букінгемському палаці прокоментували 

інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл 

У Букінгемському палаці дуже серйозно 

сприймають заяви, які пролунали в інтерв'ю 

принца Гаррі та Меган Маркл, але 

розглядатимуть їх у приватному режимі.

 

 

Мішель Обама потрапить до Національної 

зали слави жінок 

Колишня перша леді США Мішель Обама 
потрапить до Національної зали слави жінок 

восени 2021 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205022-pritula-jde-z-sou-na-novomu-kanali-cerez-rosijskih-vlasnikiv-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205022-pritula-jde-z-sou-na-novomu-kanali-cerez-rosijskih-vlasnikiv-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205024-z-bilorusi-visilaut-polskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205024-z-bilorusi-visilaut-polskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205061-u-bukingemskomu-palaci-prokomentuvali-intervu-princa-garri-ta-megan-markl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205061-u-bukingemskomu-palaci-prokomentuvali-intervu-princa-garri-ta-megan-markl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205036-misel-obama-potrapit-do-nacionalnoi-zali-slavi-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205036-misel-obama-potrapit-do-nacionalnoi-zali-slavi-zinok.html


 

На Рівненщині кіт задушив чотиримісячне 

немовля 

У Рівненській області в Острозі сталася 

трагедія – у колясці кіт задушив малюка.

 

 

У світі одужали від коронавірусу понад 93,8 

мільйона осіб 

У світі станом на ранок 10 березня зафіксували 

118 161 892 випадки зараження коронавірусом. 

Натомість одужали від цієї хвороби 93 855 527 

осіб. 

 

 

В Україні за добу - 6 377 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 9 березня, 

зафіксували 6 377 випадків COVID-19.

 

СВІТ 

 

Конгрес США розглядає нові види покарань 

для іноземних держав за кібернапади 

Двопартійна група конгресменів внесла на 

розгляд Палати представників США новий 
законопроєкт, який дозволяє уряду США 

блокувати та використовувати активи 

іноземних держав для компенсації збитків, 

нанесених ними шляхом кібератак.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205032-na-rivnensini-kit-zadusiv-cotirimisacne-nemovla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205032-na-rivnensini-kit-zadusiv-cotirimisacne-nemovla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205107-u-sviti-oduzali-vid-koronavirusu-ponad-938-miljona-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205107-u-sviti-oduzali-vid-koronavirusu-ponad-938-miljona-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205115-v-ukraini-za-dobu-6-377-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205115-v-ukraini-za-dobu-6-377-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205026-kongres-ssa-rozgladae-novi-vidi-pokaran-dla-inozemnih-derzav-za-kibernapadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205026-kongres-ssa-rozgladae-novi-vidi-pokaran-dla-inozemnih-derzav-za-kibernapadi.html


 

Європарламент позбавив імунітету трьох 

каталонських сепаратистів 

Європейський парламент позбавив колишнього 
очільника Каталонії Карлеса Пучдемона та 

двох його прибічників депутатської 

недоторканності, відкривши шлях до їх 

екстрадиції в Іспанію. 

 

Індія обурена дебатами щодо її 

сільськогосподарської реформи у 

британському парламенті 

МЗС Індії викликало Верховного комісара 
Великої Британії в країні через 

"необгрунтоване та тенденційне обговорення" 

індійської сільськогосподарської реформи та 

протестів фермерів у британському 

парламенті.

 

 

Штати і ЄС підтвердили намір об’єднати 

сили для захисту клімату 

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс 

Тіммерманс та спецпредставник президента 

США Джон Керрі підтвердили намір активно 

співпрацювати у боротьбі з кліматичними 

змінами.

 

 

Британія вперше в історії затвердила 

національний план захисту журналістів 

У Великій Британії вперше в історії на 

урядовому рівні затвердили і ввели в дію 

національний план захисту журналістів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205087-evroparlament-pozbaviv-imunitetu-troh-katalonskih-separatistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205087-evroparlament-pozbaviv-imunitetu-troh-katalonskih-separatistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205105-india-oburilasa-debatami-v-britanskomu-parlamenti-sodo-ii-zemelnoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205105-india-oburilasa-debatami-v-britanskomu-parlamenti-sodo-ii-zemelnoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205105-india-oburilasa-debatami-v-britanskomu-parlamenti-sodo-ii-zemelnoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205105-india-oburilasa-debatami-v-britanskomu-parlamenti-sodo-ii-zemelnoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205091-stati-i-es-pidtverdili-namir-obednati-sili-dla-zahistu-klimatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205091-stati-i-es-pidtverdili-namir-obednati-sili-dla-zahistu-klimatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205077-britania-vperse-v-istorii-zatverdila-nacionalnij-plan-zahistu-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205077-britania-vperse-v-istorii-zatverdila-nacionalnij-plan-zahistu-zurnalistiv.html


 

Французького урядовця у Польщі не 

пустили до зони, «вільної від ЛГБТ» 

Представника уряду Франції не допустили до 
польського міста, яке декларує себе як вільне 

від ідеології сексуальних меншин.

 

 

Завдяки вакцинації світ очікує стрімке 

економічне зростання – ОЕСР ПРОГНОЗ  

Організація економічного співробітництва та 
розвитку прогнозує стрімке зростання світової 

економіки завдяки вакцинації проти COVID-

19.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Фахівців МАГАТЕ не пускають до ядерних 

об'єктів на окупованому Донбасі - Кравчук 

Представники ОРДЛО не дають допуску 

фахівцям Міжнародного агентства з атомної 

енергії до ядерних об'єктів на окупованій 

частині Донбасу. 

 

Єрмак – про ситуацію на Донбасі: План 

миру лежить на столі 

План мирного врегулювання на Донбасі, 
підготовлений Україною та західними 

партнерами, чекає, коли Росія або схвалить 

його, або заявить відкрито, що не хоче миру.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205079-francuzkogo-uradovca-u-polsi-ne-pustili-do-zoni-vilnoi-vid-lgbt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205079-francuzkogo-uradovca-u-polsi-ne-pustili-do-zoni-vilnoi-vid-lgbt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3205073-zavdaki-vakcinacii-svit-ocikue-strimke-ekonomicne-zrostanna-oesr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3205073-zavdaki-vakcinacii-svit-ocikue-strimke-ekonomicne-zrostanna-oesr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205063-fahivciv-magate-ne-puskaut-do-adernih-obektiv-na-okupovanomu-donbasi-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205063-fahivciv-magate-ne-puskaut-do-adernih-obektiv-na-okupovanomu-donbasi-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205044-ermak-pro-situaciu-na-donbasi-plan-miru-lezit-na-stoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205044-ermak-pro-situaciu-na-donbasi-plan-miru-lezit-na-stoli.html


 

В ОРДЛО блокують кроки, які можуть 

привести до миру - Кравчук 

Представники окупованих районів Донецької 
та Луганської областей блокують кроки, 

спрямовані на мирне врегулювання ситуації на 

Донбасі.

 

 

Єрмак: Треба нагадувати Росії, що вона є 

стороною переговорів 

Росія та представники окупованих територій, 
які не є стороною в Тристоронній контактній 

групі, продовжують блокувати її нормальну 

роботу.

 

 

Кравчук — про мобілізацію військ РФ на 

Донбасі: Україна відповідатиме дзеркально 

Українська делегація в Тристоронній 

контактній групі запропонує розглянути свій 

мирний сценарій щодо ситуації на Донбасі. 
Якщо окупанти його не приймуть, тоді Україна 

змушена буде активніше протистояти 

російській агресії.

 

УКРАЇНА  

 

З’їзд суддів обрав трьох з чотирьох членів 

Вищої ради правосуддя 

З’їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради 

правосуддя на чотири роки. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205046-v-ordlo-blokuut-kroki-aki-mozut-privesti-do-miru-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205046-v-ordlo-blokuut-kroki-aki-mozut-privesti-do-miru-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205048-ermak-treba-nagaduvati-rosii-so-vona-e-storonou-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205048-ermak-treba-nagaduvati-rosii-so-vona-e-storonou-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205030-kravcuk-pro-mobilizaciu-vijsk-rf-na-donbasi-ukraina-vidpovidatime-dzerkalno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205030-kravcuk-pro-mobilizaciu-vijsk-rf-na-donbasi-ukraina-vidpovidatime-dzerkalno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205034-zizd-suddiv-obrav-troh-z-cotiroh-cleniv-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205034-zizd-suddiv-obrav-troh-z-cotiroh-cleniv-visoi-radi-pravosudda.html


 

Окупанти порушили у Севастополі справу 

за «публічне схвалення нацизму» 

В окупованому Севастополі проти 24-річного 
жителя Нахімовського району порушили 

кримінальну справу за підозрою в «публічному 

схваленні нацизму».

 

 

У Києві взяли під варту підозрювану у 

вбивстві поліцейської 

У Києві взято під варту на 2 місяці 

підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської.

 

 

На Одещині перекрили канал нелегальної 

міграції до Євросоюзу 

Правоохоронці Одеської області викрили 

угруповання, яке організувало канал 
незаконного переправлення мігрантів через 

державний кордон України. 

 

У Кропивницькому двоє людей 

постраждали від вибуху в багатоповерхівці 

Унаслідок вибуху в дев'ятиповерховому 

будинку в Кропивницькому постраждали двоє 

людей, ще сімох осіб евакуювали.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3205089-okupanti-porusili-u-sevastopoli-spravu-za-publicne-shvalenna-nacizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3205089-okupanti-porusili-u-sevastopoli-spravu-za-publicne-shvalenna-nacizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3205038-u-kievi-vzali-pid-vartu-pidozruvanu-u-vbivstvi-policejskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3205038-u-kievi-vzali-pid-vartu-pidozruvanu-u-vbivstvi-policejskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205081-na-odesini-perekrili-kanal-nelegalnoi-migracii-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205081-na-odesini-perekrili-kanal-nelegalnoi-migracii-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205050-u-kropivnickomu-dvoe-ludej-postrazdali-vid-vibuhu-v-bagatopoverhivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205050-u-kropivnickomu-dvoe-ludej-postrazdali-vid-vibuhu-v-bagatopoverhivci.html


 

Організатора антитарифних мітингів на 

Закарпатті засудили за смертельну ДТП 

Ужгородський міськрайонний суд засудив 
активіста Павла Павлова до 6 років 

позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 21 раз порушили «тишу» - 

відкривали вогонь із заборонених мінометів 

Протягом минулої доби, 9 березня, в районі 
проведення операції Об'єднаних сил збройні 

формування Російської Федерації 21 раз 

порушили режим припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні «лихоманковий» день: між «знобами-

бабами» і Тарасієм; про спів півня і рахування 

грошей. 

 

 

Відомі спортсмени Львівщини записали 

ролик з поемою Шевченка 

До 207-ї річниці від дня народження Тараса 

Шевченка відомі спортсмени Львівської 
області, переможці світових та 

континентальних змагань записали відео, 

декламуючи його поезію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205069-organizatora-antitarifnih-mitingiv-na-zakarpatti-zasudili-za-smertelnu-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205069-organizatora-antitarifnih-mitingiv-na-zakarpatti-zasudili-za-smertelnu-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205111-okupanti-21-raz-porusili-tisu-vidkrivali-vogon-iz-zaboronenih-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205111-okupanti-21-raz-porusili-tisu-vidkrivali-vogon-iz-zaboronenih-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204927-10-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204927-10-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205109-vidomi-sportsmeni-lvivsini-zapisali-rolik-z-virsami-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205109-vidomi-sportsmeni-lvivsini-zapisali-rolik-z-virsami-sevcenka.html


 

Оприлюднили лонг-лист претендентів на 

п’яту кінопремію «Золота Дзиґа» 

Завершено селекційний відбір фільмів на 
відповідність вимогам регламенту П’ятої 

Національної кінопремії "Золота Дзиґа".

 

 

Кожна третя жінка у світі зазнавала 

насильства – ВООЗ ЗВІТ  

Третина жінок у світі зазнавали фізичного або 
сексуального насильства з боку чоловіків, у 

тому числі своїх партнерів. 

 

У Франції до COVID-вакцинації 

пропонують залучати ветеринарів 

У Франції до масової кампанії з вакцинації 

проти COVID-19 пропонують залучати на 
добровільних засадах ветеринарів у разі 

необхідності.

 

 

Єврокомісія визначила стратегічні цілі 

цифрового розвитку ЄС до 2030 року 

Колегія Єврокомісії сьогодні розглянула та 
затвердила бачення цифрового розвитку ЄС до 

2030 року, який визначає цілі цифрової 

трансформації та шляхи їх досягнення до 2030 

року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3205040-opriludnili-longlist-pretendentiv-na-patu-kinopremiu-zolota-dziga.html
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10 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня відійшов у вічність Тарас Шевченко 

- поет, художник, мислитель, духовний 

провідник українців.
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