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СВІТ 

 

Штати анонсували нову порцію санкцій для 

Росії 

Держдеп США повідомив про нові санкційні 

заходи проти Росії у зв'язку з її агресією проти 

України.

 

Британський парламент проголосував за 

відтермінування Brexit 

Палата громад парламенту Великобританії 

проголосувала за перенесення дати виходу 

країни з Євросоюзу. 
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Опозиція Венесуели назвала дату повалення 

Мадуро 

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 

заявив, що операція "Свобода", яка має 

призвести до припинення правління 

президента Ніколаса Мадуро, розпочнеться 6 

квітня.

 

Більшість американців вважає, що 

розслідування Мюллера не виправдовує 

Трампа 

Більше половини американців вважають, що 

завершене без додаткових звинувачень 

розслідування спецпрокурора США Роберта 

Мюллера, яке не знайшло достатньої кількості 

доказів змови Трампа з росіянами, аж ніяк не 

виправдовує президента.

 

Одразу троє французських міністрів 

покинули уряд 

Троє міністрів Франції пішли у відставку.

 

Данія ще раз відмовила Газпрому щодо 

маршруту Nord Stream-2 

Російський «Газпром» отримав відмову від 

Данії щодо маршруту газопроводу «Північний 

потік-2».

УКРАЇНА І СВІТ 
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Єльченко звернувся до Генсека ООН через 

російські репресії в Криму 

Постійний представник України при ООН 

Володимир Єльченко у середу поінформував 

Генсека Організації Антоніу Гутерріша про 

нову хвилю переслідувань кримських татар на 

тимчасово окупованому Росією Кримському 

півострові. 

 

Глава Фонду Еберта в Україні: Для Заходу 

Порошенко - найпередбачуваніший 

кандидат 

Нинішній президент Петро Порошенко для 

Заходу є найбільш прогнозованим кандидатом, 

адже він так послідовно проводив курс на 

зближення із Заходом, через що можна 

виходити з того, що він його продовжить.

 

Ребекка Гармс їде в Україну спостерігачем 

на вибори 

Депутат Європарламенту від партії Зелених 

Ребекка Гармс вирушає в Україну в якості 

спостерігача на виборах Президента.

 

Штати надають Україні та Грузії відчутну 

допомогу - Держсекретар Помпео 

Державний секретар США Майк Помпео 

назвав "відчутною" допомогу, яку надають 

Сполучені Штати Україні і Грузії на тлі їх 

протистояння російській агресії та втручанню в 

вибори.

ТОЧКА ЗОРУ
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В очікуванні залежності. Місце, де виповзає 

на сушу Північний потік-2 

Будівельники поспішають, тому що час грає 

проти проекту

 

Весняна презентація компанії Apple: замість 

нових гаджетів — ―умовно‖ нові додатки 

Онлайн-кінотеатр, кредитна картка та 

ексклюзивний контент від американських зірок 

кіно та шоу-бізнесу. Чим іще порадував Тім 

Хук айфономанів світу?

СУСПІЛЬСТВО 

 

28 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день народження у Юрія Шухевича - 

відомого українського громадського і 

політичного діяча, дисидента, Героя України.

 

Окупанти випустили по позиціях ЗСУ 117 

заборонених снарядів 

Минулої доби противник 13 разів порушив 

режим припинення вогню, застосувавши при 

цьому 10 разів заборонене Мінськими 

домовленостями озброєння, витративши 117 

артбоєприпасів калібрів 122, 120 та 82 мм.
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Дітей необхідно навчати основам 

кібербезпеки — очільник Кіберполу 

Необхідно навчати дітей та молодь в Україні 

основам кібербезпеки. 

 

За три роки збудовано понад 2 600 об’єктів 

спортивної інфраструктури – Жданов 

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов 

розповів, що за три роки в країні відновлено та 

збудовано 2 650 об’єктів спортивної 

інфраструктури.

 

Обмеження у використанні пластику 

збереже довкілля та заощадить гроші – 

Єврокомісія 

Рішення Європарламенту щодо обмеження 

використання пластикової продукції та 

часткової заборони пластику одноразового 

використання є кроком вперед, який дозволить 

зберегти довкілля та заощадити гроші. 

 

Неймовірна дикість Норвегії, або Як 

вполювати північне сяйво 

Як спланувати поїздку за полярне коло, що 

прихопити з собою для вдалої подорожі й чи 

легко привітатися з оленем та відчинити 

«ворота до Арктики».
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Мокрий сніг та 18° тепла: синоптики дали 

прогноз до 1 квітня 

В Україні у четвер у західних областях та на 

Лівобережжі пройде мокрий сніг, вдень 4-9° 

тепла.

 

28 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні весняного Никандра; навіщо качатися 

по землі, визначаємо за водою легкість року і 

про каверзи Меркурія.

СПОРТ 

 

Усик офіційно відмовився від чемпіонського 

поясу WBA 

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій 

вазі Олександр Усик відмовився від пояса 

WBA.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2668629-mokrij-snig-ta-18-tepla-sinoptiki-dali-prognoz-do-1-kvitna.html
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