
                           Єдина країна – Україна і Світ 11.03.21 

 

 

ТОП 

 

Став відомий новий склад Ради суддів 

України СПИСОК  

Делегати XVIII З'їзду суддів України в середу, 

10 березня, обрали новий склад Ради суддів 

України. 

 

 

На Донбасі загинув український військовий 

Увечері 10 березня збройні формування РФ 

здійснили обстріл українських позицій зі 
стрілецької зброї неподалік населеного пункту 

Старогнатівка, внаслідок чого загинув 

український військовий. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205858-stav-vidomij-novij-sklad-radi-suddiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205858-stav-vidomij-novij-sklad-radi-suddiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205812-na-donbasi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205812-na-donbasi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html


 

США мають зробити все, щоб Nord Stream 2 

не був завершений – Гербст 

США мають зробити все, аби запобігти 
реалізації російського проєкту "Північний 

потік-2", який принесе шкоду Східній Європі.

 

У Греції неповнолітні отримали п'ять років 

за підпал табору для мігрантів 

У Греції до п'ятирічного ув'язнення засудили 

двох 17-річних афганців, які брали участь у 
підпалі табору для біженців "Морія" на острові 

Лесбос.

 

 

Автобус впав у яр в Індонезії: майже три 

десятки загиблих 

Унаслідок падіння пасажирського автобуса у 

яр на заході Індонезії загинули 26 осіб, десятки 

отримали травми. 

 

Собаки здатні винюхувати коронавірус з 

точністю до 95% ще до появи симптомів 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Відразу два університети Бельгії – в Генті та в 

Льєжі - підтвердили здатність тренованих 
собак виявляти людей, що уражені COVID-19, 

з точністю до 95 відсотків, причому ще на 

початковому етапі, коли вже інфікована 

людина ще …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205751-ssa-maut-zrobiti-vse-sob-nord-stream-2-ne-buv-zaversenij-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205751-ssa-maut-zrobiti-vse-sob-nord-stream-2-ne-buv-zaversenij-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205795-u-grecii-nepovnolitni-otrimali-pat-rokiv-za-pidpal-taboru-dla-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205795-u-grecii-nepovnolitni-otrimali-pat-rokiv-za-pidpal-taboru-dla-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205859-avtobus-vpav-u-ar-v-indonezii-majze-tri-desatki-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205859-avtobus-vpav-u-ar-v-indonezii-majze-tri-desatki-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205769-sobaki-zdatni-vinuhuvati-koronavirus-z-tocnistu-do-95-se-do-poavi-simptomiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205769-sobaki-zdatni-vinuhuvati-koronavirus-z-tocnistu-do-95-se-do-poavi-simptomiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205769-sobaki-zdatni-vinuhuvati-koronavirus-z-tocnistu-do-95-se-do-poavi-simptomiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205769-sobaki-zdatni-vinuhuvati-koronavirus-z-tocnistu-do-95-se-do-poavi-simptomiv.html


 

У світі зафіксували понад 118,6 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 11 березня зафіксовано 
понад 118,6 млн випадків зараження 

коронавірусом, з них - понад 2,6 млн 

летальних, одужали вже понад 94,2 млн осіб.

 

 

В Україні за добу - 9 084 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу зареєстровано 9 084 
випадків зараження коронавірусом, серед них 

348 - у медпрацівників.

 

СВІТ 

 

Сенат США затвердив Мерріка Гардленда 

на посаді генпрокурора 

Сенат США підтримав переважною більшістю 

голосів кандидатуру Мерріка Гарленда на 

посаді генерального прокурора країни за 

поданням президента Джо Байдена. 

 

Блінкен підтвердив можливість нових 

санкцій США проти Nord Stream 2 

Державний секретар США Ентоні Блінкен 
запевнив членів американського Конгресу, що 

адміністрація Джо Байдена продовжує 

розглядати можливість застосування нових 

санкцій проти російського газопроводу Nord 

Stream 2.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205865-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1186-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205865-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1186-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205885-v-ukraini-za-dobu-9-084-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205885-v-ukraini-za-dobu-9-084-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205855-senat-ssa-zatverdiv-merrika-gardlenda-na-posadi-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205855-senat-ssa-zatverdiv-merrika-gardlenda-na-posadi-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205793-blinken-pidtverdiv-mozlivist-novih-sankcij-ssa-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205793-blinken-pidtverdiv-mozlivist-novih-sankcij-ssa-proti-nord-stream-2.html


 

Польща вислала білоруського дипломата 

Польща вислала білоруського дипломата з 

посольства РБ у Мінську у відповідь на 
оголошення білоруською владою персоною 

non grata польського консула у Бресті Єжи 

Тімофеюка. 

 

 

Земан хоче відставки міністрів через їх опір 

російській вакцині 

Президент Чеської Республіки Мілош Земан 

пропонує відправити у відставку міністра 
охорони здоров'я Яна Блатни та керівницю 

Державного інституту контролю за 

лікарськими засобами Ірену Сторову через їх 

критичне ставлення до російської вакцини 

Sputnik V.

 

 

У Росії сума штрафів «Радіо Свобода» як 

«іноагента» сягнула $730 тисяч 

Мировий суддя 369 судової дільниці Москви в 

середу оштрафував «Радіо Вільна Європа/Радіо 
Свобода» і гендиректора її Російської служби 

Андрія Шарого на 53,9 млн руб (приблизно 

$730 тис.) у справах про немаркування 

матеріалів іноземного агента.

 

 

Сутички між студентами й поліцією у ПАР: 

є загиблий та постраждалі 

Під час зіткнень між студентами й 
правоохоронцями у передмісті 

Йоганесбурга загинула одна людина. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205837-polsa-vislala-biloruskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205837-polsa-vislala-biloruskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205836-zeman-hoce-vidstavki-ministriv-cerez-ih-opir-rosijskij-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205836-zeman-hoce-vidstavki-ministriv-cerez-ih-opir-rosijskij-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205869-u-rosii-suma-strafiv-radio-svoboda-ak-inoagenta-sagnula-730-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205869-u-rosii-suma-strafiv-radio-svoboda-ak-inoagenta-sagnula-730-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205863-suticki-miz-studentami-j-policieu-u-par-e-zagiblij-ta-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205863-suticki-miz-studentami-j-policieu-u-par-e-zagiblij-ta-postrazdali.html


 

Британські ВМС рік патрулюватимуть в 

Арктиці для протидії Росії та Китаю – ЗМІ 

Військово-морські сили Великої Британії 
будуть постійно перебувати за Північним 

полярним колом, щоб протистояти стратегічній 

перевазі Росії та Китаю в тому, що стосується 

контролю над новими торговими маршрутами, 

що

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Ревізіоністська політика Кремля стосується 

не лише України, а й США – дипломат 

Москва намагається просувати свою 
ревізіоністську політику ще з 2004 року, і ця 

політика Кремля стосується не лише України, а 

й США.

 

 

Штати мають намір посилити підтримку 

України – Блінкен 

Сполучені Штати добре обізнані щодо 

викликів, які сьогодні стоять перед Україною, 
та готові посилити її підтримку в різних 

сферах. 

 

 

Штати в ООН: агресія Росії проти України 

далека від завершення ВІДЕО 

Сполучені Штати занепокоєні людськими 

втратами й порушеннями прав і свобод 

громадян на окупованих РФ територіях 
України та наголошують, що російська агресія 

далека від завершення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205867-britanski-vms-rik-patruluvatimut-v-arktici-dla-protidii-rosii-ta-kitau-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205867-britanski-vms-rik-patruluvatimut-v-arktici-dla-protidii-rosii-ta-kitau-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205755-revizionistska-politika-kremla-stosuetsa-ne-lise-ukraini-a-j-ssa-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205755-revizionistska-politika-kremla-stosuetsa-ne-lise-ukraini-a-j-ssa-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205826-stati-maut-namir-posiliti-pidtrimku-ukraini-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205826-stati-maut-namir-posiliti-pidtrimku-ukraini-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205818-stati-v-oon-agresia-rosii-proti-ukraini-daleka-vid-zaversenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3205818-stati-v-oon-agresia-rosii-proti-ukraini-daleka-vid-zaversenna.html


 

Штати та ЄС можуть разом допомагати 

Україні боротися з корупцією – експерт 

США за нової адміністрації та ЄС можуть 
краще поєднати зусилля на українському 

напрямку, якщо не в посиленні тиску на Росію, 

то в підтримці внутрішніх реформ в Україні. 

 

Генконсул України подякував польській 

стороні за порятунок українців в 

автокатастрофі 

Генконсул України в Любліні Василь Павлюк 
подякував польським урядовцям, 

рятувальникам та медикам за надання 

максимальної допомоги у порятунку громадян 

України, які потрапили у жахливу ДТП на 

півдні Польщі у суботу, 6 березня.

 

 

Уруський провів зустріч із військовими 

аташе іноземних держав 

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань 

стратегічних галузей промисловості України 

Олег Уруський зустрівся з військовими аташе 

іноземних держав.

 

 

Україна має стати цікавим ринком для 

іноземних інвестицій - Єрмак 

Українська влада прагне залучити 

інституційних і приватних інвесторів, аби 

Україна могла стати цікавим ринком для 

іноземних інвестицій.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205771-stati-ta-es-mozut-razom-dopomagati-ukraini-borotisa-z-korupcieu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205771-stati-ta-es-mozut-razom-dopomagati-ukraini-borotisa-z-korupcieu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205775-genkonsul-ukraini-podakuvav-polskij-storoni-za-poratunok-ukrainciv-v-avtokatastrofi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205775-genkonsul-ukraini-podakuvav-polskij-storoni-za-poratunok-ukrainciv-v-avtokatastrofi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205775-genkonsul-ukraini-podakuvav-polskij-storoni-za-poratunok-ukrainciv-v-avtokatastrofi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205775-genkonsul-ukraini-podakuvav-polskij-storoni-za-poratunok-ukrainciv-v-avtokatastrofi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205778-uruskij-proviv-zustric-iz-vijskovimi-atase-inozemnih-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205778-uruskij-proviv-zustric-iz-vijskovimi-atase-inozemnih-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205774-ukraina-mae-stati-cikavim-rinkom-dla-inozemnih-investicij-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205774-ukraina-mae-stati-cikavim-rinkom-dla-inozemnih-investicij-ermak.html


УКРАЇНА  

 

Разумков сьогодні відвідає Хмельницький 

військовий шпиталь 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у 
четвер, 11 березня, відвідає Хмельницький 

військовий госпіталь, де поспілкується з 

працівниками та бійцями.

 

 

ДБР оголосило підозру через загибель трьох 

військових на Донбасі 

Слідчі ДБР повідомили про підозру 
ексначальнику інженерної служби військової 

частини у недбалому ставленні до військової 

служби у рамках розслідування загибелі 14 
лютого трьох військовослужбовців на 

території проведення ООС.

 

 

Кремінь звернеться до Міносвіти через 

урочисте відкриття жіночої вбиральні у 

виші 

Уповноважений із захисту державної мови 

Тарас Кремінь підготував звернення до 

Міністерства освіти і науки України щодо 

службового розслідування факту

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 11 
березня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні до долара США на 4 копійки - до 

27,7016 грн за долар. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205852-razumkov-sogodni-vidvidae-hmelnickij-vijskovij-spital.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205852-razumkov-sogodni-vidvidae-hmelnickij-vijskovij-spital.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205841-dbr-ogolosilo-pidozru-cerez-zagibel-troh-vijskovih-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205841-dbr-ogolosilo-pidozru-cerez-zagibel-troh-vijskovih-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205822-kremin-zvernetsa-do-minosviti-cerez-urociste-vidkritta-zinocoi-vbiralni-u-visi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205822-kremin-zvernetsa-do-minosviti-cerez-urociste-vidkritta-zinocoi-vbiralni-u-visi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205822-kremin-zvernetsa-do-minosviti-cerez-urociste-vidkritta-zinocoi-vbiralni-u-visi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205822-kremin-zvernetsa-do-minosviti-cerez-urociste-vidkritta-zinocoi-vbiralni-u-visi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3205873-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3205873-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html


 

Уряд затвердив Порядок вручення 

посвідчення донора крові 

Кабінет Міністрів схвалив Порядок вручення 
посвідчення донора крові та компонентів крові 

і його форми.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби вісім разів зривали 

«тишу» на Донбасі, загинув боєць ЗСУ 

Протягом минулої доби, 10 березня, в районі 
проведення операції Об'єднаних сил збройні 

формування Російської Федерації 8 разів 

порушили режим припинення вогню. Загинув 

український військовий. 

 

На Луганщині провели масштабні 

контрдиверсійні заходи 

На Луганщині в районі Золоте та Катеринівка 

підрозділи угруповання з контрдиверсійної 
боротьби Об'єднаних сил провели один із 

наймасштабніших оперативно-профілактичних 

заходів.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 березня: народний календар і астровісник 

Нині «широкий четвер»; за кого піднімати 

тости, як москаль уперше в житті вареники 

куштував і про щирість без примусу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205832-urad-zatverdiv-poradok-vrucenna-posvidcenna-donora-krovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205832-urad-zatverdiv-poradok-vrucenna-posvidcenna-donora-krovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205871-okupanti-minuloi-dobi-visim-raziv-zrivali-tisu-na-donbasi-zaginuv-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205871-okupanti-minuloi-dobi-visim-raziv-zrivali-tisu-na-donbasi-zaginuv-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205781-na-lugansini-proveli-masstabni-kontrdiversijni-zahodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205781-na-lugansini-proveli-masstabni-kontrdiversijni-zahodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3205314-11-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3205314-11-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

З 1 липня НСЗУ долучиться до програми 

реімбурсації інсуліну – Радуцький 

З 1 липня Національна служба здоров'я 
долучається до програми реімбурсації інсуліну 

для хворих на цукровий діабет. 

 

 

В Одесі презентували проєкт реконструкції 

скверу Небесної сотні 

В Одесі відбудеться реконструкція скверу 

Небесної сотні та благоустрій території 
довкола адмінбудівлі облдержадміністрації, де 

упродовж півроку

 

 

У Нідерландах пішов з життя винахідник 

аудіокасети Лу Оттенс 

Інженер Лу Оттенс, який винайшов касети та 

брав участь у створенні компакт-дисків, помер 

у віці 94 років. 

 

Марсохід Perseverance зробив своєрідне 

«селфі» 

Марсохід американського космічного 
агентства (NASA) Perseverance, який 18 лютого 

приземлився у кратері Єзеро на Червоній 

планеті, зробив кілька знімків власної тіні за 

допомогою камер для уникнення небезпек. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205845-z-1-lipna-nszu-dolucitsa-do-programi-reimbursacii-insulinu-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205845-z-1-lipna-nszu-dolucitsa-do-programi-reimbursacii-insulinu-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205843-v-odesi-prezentuvali-proekt-rekonstrukcii-skveru-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205843-v-odesi-prezentuvali-proekt-rekonstrukcii-skveru-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3205849-u-niderlandah-pisov-z-zitta-vinahidnik-audiokaseti-lu-ottens.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3205849-u-niderlandah-pisov-z-zitta-vinahidnik-audiokaseti-lu-ottens.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3205765-marsohid-perseverance-zrobiv-svoeridne-selfi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3205765-marsohid-perseverance-zrobiv-svoeridne-selfi.html


 

На Прикарпатті капітально відремонтують 

музей «Писанка» 

На Прикарпатті у 2021 році в межах 
національної програми «Велике будівництво» 

реалізують 14 проєктів, серед яких і 

капітальний ремонт музею «Писанка» в 

Коломиї.

 

 

У Києві пройде велопробіг, присвячений 

Дню українського добровольця 

У Києві 14 березня відбудеться велопробіг, 

присвячений Дню українського добровольця.

 

 

11 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Європейський день пам’яті жертв 

тероризму.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3205649-na-prikarpatti-kapitalno-vidremontuut-muzej-pisanka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3205649-na-prikarpatti-kapitalno-vidremontuut-muzej-pisanka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3205848-u-kievi-projde-veloprobig-prisvacenij-dnu-ukrainskogo-dobrovolca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3205848-u-kievi-projde-veloprobig-prisvacenij-dnu-ukrainskogo-dobrovolca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205307-11-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205307-11-berezna-pamatni-dati.html

