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СВІТ 

 

Ізраїль знову обстріляли із сектора Гази 

Армія оборони Ізраїлю у вівторок ввечері, 26 

березня, зафіксувала запуск ракет з сектора 

Газа.

 

Сирія ініціює засідання РБ ООН щодо 

визнання США Голанських висот за 

Ізраїлем 

Сирійська делегація в ООН звернулася з 

офіційним запитом до Ради Безпеки 

Організації щодо скликання позачергового 

засідання з метою розгляду ситуації з 

визнанням Сполученими Штатами 

суверенітету Ізраїлю над Голанськими 

висотами.
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Офіційний Лондон відмовив петиції щодо 

скасування Brexit 

Уряд Великобританії не має наміру просити 

Євросоюз про скасування процедури виходу 

країни зі складу ЄС і продовжить працювати 

над здійсненням Brexit.

 

США засудили напад на Гуайдо та 

переслідування опозиції в Венесуелі 

Офіційний Вашингтон засудив дії режиму 

Мадуро, який досі намагається залишитися при 

владі в Венесуелі та переслідує лідерів 

опозиції, у тому числі чинить провокації проти 

тимчасового президента Хуана Гуайдо.

 

Трамп продовжив режим надзвичайного 

стану через кіберзагрози 

Президент США Дональд Трамп на рік 

продовжив режим надзвичайного стану, 

введений його попередником Бараком 

Обамою, через навмисні шкідливі дії у 

кіберпросторі. 

 

Життя після Brexit: британський депутат 

пропонує новий митний союз 

Один із депутатів парламенту Великої Британії 

запропонував укласти новий митний союз із 

ЄС після Brexit.

 

Конгрес не зміг подолати вето Трампа щодо 

надзвичайного стану на кордоні 

Палата представників Конгресу США на чолі з 

демократичною більшістю не змогла подолати 

вето президента Дональда Трампа, накладене 

ним на резолюцію про припинення дії 

надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.
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Трамп зустрінеться з генсеком НАТО 2 

квітня – Білий дім 

Президент США Дональд Трамп особисто 

зустрінеться з генеральним секретарем НАТО 

Єнсом Столтенбергом наступного тижня в 

Вашингтоні.

 

Доповідь Мюллера оприлюднять упродовж 

декількох тижнів - Мін'юст США 

Генпрокурор США Вільям Барр планує 

оприлюднити відредаговану версію доповіді 

спецпрокурора Роберта Мюллера про 

розслідування втручання Росії в президентські 

вибори 2016 року протягом декількох "тижнів, 

а не місяців".

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У ЄП вкотре закликали посилити тиск на 

Росію та вимагали деокупації Криму 

Переважна більшість депутатів та політичних 

груп Європарламенту вкотре висловилися за 

посилення тиску на Росію та вимагали від 

Кремля звільнити окупований Крим та деякі 

регіони на сході України.

 

Порошенко: Інтереси РФ збігаються з 

інтересами певних кандидатів та олігархів 

Президент Петро Порошенко заявив, що 

інтереси РФ щодо невизнання виборів в 

Україні вільними співпадають з 

інтересами деяких кандидатів та олігархів.
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Австрія передала Україні 50 томів засідань 

Ради міністрів ХІХ століття 

Австрійська сторона передала Українському 

католицькому університету у Львові близько 

50 томів протоколів засідань Австрійської ради 

міністрів за 1848-1867 рр. для подальшого 

дослідження історії Галичини, України і 

Габсбурзької монархії ХІХ століття.

 

Треба створити "захисну сферу", щоб не 

дати РФ заблокувати Одесу – генерал 

Щоб протистояти агресивній поведінці Росії в 

регіоні Чорного моря, країни НАТО, а також 

Україна і Грузія повинні створити "захисну 

сферу", яка не дозволить РФ, серед іншого, 

заблокувати Одесу.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Росія заморозила звільнення політв'язнів до 

результатів виборів – Полозов 

Російська Федерація використовує українських 

військовополонених моряків як "розмінну 

монету" для впливу на політичну ситуацію в 

Україні.

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 березня. Пам’ятні дати 

Щороку, 27 березня, відзначається Всесвітній 

день театру.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2667908-avstria-peredala-ukraini-50-tomiv-zasidan-radi-ministriv-hih-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2667908-avstria-peredala-ukraini-50-tomiv-zasidan-radi-ministriv-hih-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2667908-avstria-peredala-ukraini-50-tomiv-zasidan-radi-ministriv-hih-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2667869-treba-stvoriti-zahisnu-sferu-sob-ne-dati-rf-zablokuvati-odesu-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2667869-treba-stvoriti-zahisnu-sferu-sob-ne-dati-rf-zablokuvati-odesu-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2667869-treba-stvoriti-zahisnu-sferu-sob-ne-dati-rf-zablokuvati-odesu-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2667816-rosia-zamorozila-zvilnenna-politvazniv-do-rezultativ-viboriv-polozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2667816-rosia-zamorozila-zvilnenna-politvazniv-do-rezultativ-viboriv-polozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2667816-rosia-zamorozila-zvilnenna-politvazniv-do-rezultativ-viboriv-polozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2667494-27-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2667494-27-berezna-pamatni-dati.html


 

За добу окупанти 23 рази обстріляли позиції 

ЗСУ, один боєць поранений 

Минулої доби російські окупаційні війська 23 

рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних 

сил, при цьому шість разів застосували 

заборонені Мінськими домовленостями 

міномети калібрів 120 та 82 мм із витратою 47 

мін. 

 

Карпюк розповів про свої листування та 

привітання від Президента 

Український політв'язень в РФ Микола Карпюк 

у листі української активістці в Ризі Тетяні 

Лазді розповів про своє листуванні з різними 

адресатами та про привітання від Президента 

України Петра Порошенка.

 

Рева сказав, скільки грошей заклали у 

бюджет для багатодітних сімей 

Урядова програма допомоги багатодітним 

сім’ям, яка передбачає виплати щомісячної 

фінансової допомоги з 1 квітня, повністю 

прорахована та забезпечена бюджетними 

асигнуваннями у розмірі 2,4 мільярдів гривень.

 

Чоловік майнив криптовалюту коштом 

понад мільйона українців 

Кіберполіція встановила 32-річного чоловіка, 

який майнив криптовалюту коштом більш як 

мільйона українців.

 

Вчені знайшли ділянку мозку, яка розрізняє 

смак їжі 

Вченим вдалося знайти ділянку мозку, 

відповідальну за ідентифікацію смаку.
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Мокрий сніг та дощ: “примхливу” погоду 

обіцяють до 1 квітня 

В Україні у середу, 27 березня, утримається 

хмарна погода, в західних, північних та 

центральних областях очікується мокрий сніг, 

на решті території - дощ.

 

27 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Бенедикта; кому відзовуться 

коров’ячі слізки, хто крутитиме свиням хвости 

і кидаємо погані звички.

СПОРТ 

 

Справа Мораеса: Люксембург та 

Португалія хочуть переглянути результати 

матчів проти України 

Обидві федерації надіслали в УЄФА офіційні 

звернення.
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