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ТОП 

 

У світі майже 90 тисяч хворих на 

коронавірус, 3 тисячі осіб вже померли 

У Китаї кількість виявлених випадків 

зараження коронавірусом COVID-19 досягла 

80 026 осіб, більш ніж половина з них вже 

одужали — 44 462 особи. 

 

У Південній Кореї судитимуть лідерів секти, 

що заразила тисячі людей коронавірусом 

Влада Сеула подали в прокуратуру позов 

проти 12 лідерів секти "Храм скинії свідчення 

Шинь-чонджи", звинувачуючи їх у вбивстві, 

заподіянні шкоди та порушення закону щодо 

контролю за поширенням інфекційних 

захворювань. 
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З Diamond Princess висадили останніх 

пасажирів: їх помістять у карантин 

Остання група людей з круїзного лайнера 

Diamond Princess, що знаходиться на 

карантині, висадилася на берег. 

 

Турецька армія знищила військовий 

аеропорт в Алеппо 

Збройні сили Туреччини завдали масованого 

удару по військовому аеропорту на південному 

сході Алеппо в Сирії. 

 

"Зелену зону" Багдада знову обстріляли 

ракетами 

У ніч на понеділок, 2 березня, "зелена зона" 

Багдада зазнала ракетного обстрілу. 

 

КНДР запустила перші у 2020 році ракети 

КНДР запустила перші у 2020 році ракети в бік 

Японського моря. 

СВІТ 
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Влада Афганістану відмовилася звільняти 

полонених талібів 

Президент Афганістану Ашраф Гані відкидає 

обмін полоненими до початку 

внутрішньоафганських переговорів, що 

закріплено у мирній угоді, яку підписали США 

та ісламістський рух "Талібан". 

 

Надпотужна гармата США буде здатна 

стріляти на 1800 кілометрів 

У мережі з'явилося перше зображення 

перспективного комплексу Strategic Long 

Range Cannon (SLRC), який, як передбачається, 

зможе стріляти реактивними снарядами більш 

ніж на 1800 кілометрів. 

 

Трамп заявив, що обговорює з Ердоганом 

розміщення комплексів Patriot 

Вашингтон і Анкара обговорюють безліч 

питань, які стосуються Сирії, зокрема і тему 

зенітних ракетних комплексів Patriot. 

 

Піт Буттіджич зійшов з президентських 

перегонів у Штатах – CNN 

Один із фаворитів президентської кампанії в 

США серед демократів Піт Буттіджич прийняв 

рішення завершити свою участь у перегонах. 

 

Макрон буде допомагати Греції у боротьбі з 

потоком мігрантів із Сирії 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, 

що буде допомагати Греції стримувати потік 

мігрантів із Сирії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887467-vlada-afganistanu-vidmovilasa-zvilnati-polonenih-talibiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887467-vlada-afganistanu-vidmovilasa-zvilnati-polonenih-talibiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887467-vlada-afganistanu-vidmovilasa-zvilnati-polonenih-talibiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2887377-nadpotuzna-garmata-ssa-bude-zdatna-strilati-na-1800-kilometriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2887377-nadpotuzna-garmata-ssa-bude-zdatna-strilati-na-1800-kilometriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2887377-nadpotuzna-garmata-ssa-bude-zdatna-strilati-na-1800-kilometriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887401-tramp-zaaviv-so-obgovorue-z-erdoganom-rozmisenna-kompleksiv-patriot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887401-tramp-zaaviv-so-obgovorue-z-erdoganom-rozmisenna-kompleksiv-patriot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887401-tramp-zaaviv-so-obgovorue-z-erdoganom-rozmisenna-kompleksiv-patriot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887425-pit-buttidzic-zijsov-z-prezidentskih-peregoniv-u-statah-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887425-pit-buttidzic-zijsov-z-prezidentskih-peregoniv-u-statah-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887425-pit-buttidzic-zijsov-z-prezidentskih-peregoniv-u-statah-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887462-makron-bude-dopomagati-grecii-u-borotbi-z-potokom-migrantiv-iz-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887462-makron-bude-dopomagati-grecii-u-borotbi-z-potokom-migrantiv-iz-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2887462-makron-bude-dopomagati-grecii-u-borotbi-z-potokom-migrantiv-iz-sirii.html


 

У Таджикистані відбулися вибори до 

парламенту 

У Таджикистані завершилися парламентські 

вибори — проголосували понад 75% виборців 

при необхідному мінімумі в 50%. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У МЗС назвали елементом гібридної агресії 

поїздки за кордон проросійських діячів із 

Криму 

Речниця МЗС України Катерина Зеленко 

вважає, що поїздки за кордон проросійських 

діячів з Криму – це один з елементів гібридної 

агресії Росії та спроби створити видимість 

того, що анексований півострів процвітає. 

 

"Північний потік-2" полегшує для Росії 

нову ескалацію проти України – Умланд 

Росія розпочала агресію проти України після 

того, як зменшила залежність від транзиту газу 

країною після запуску у 2013 році обхідного 

газопроводу "Північний потік-1", а тому запуск 

іншої гілки дном Балтійського моря – 

"Північного потоку-2" – лише підвищує ризики 

нової російської війни проти України. 

 

Успішна Україна продемонструє росіянам, 

що режим Путіна можна повалити – експерт 

Кремль боїться успішної та демократичної 

України, оскільки це стане прикладом до 

росіян, що шляхом масових протестів можна 

побороти корупційний режим та модернізувати 

країну. 
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Пристайко запевнив, що Україна 

продовжить участь в операції НАТО в 

Афганістані 

Глава Міністерства закордонних справ України 

Вадим Пристайко заявив, що Україна 

продовжить свою участь в операції НАТО 

"Рішуча підтримка" в Афганістані. 

УКРАЇНА 

 

Україні за обміном повернули тих, хто 

знущався з ув'язнених у полоні "ДНР" – 

Асєєв 

Журналіст Станіслав Асєєв, якого звільнили з 

полону бойовиків на Донбасі під час обміну 29 

грудня 2019 року, стверджує, що інші звільнені 

- Євген Бражніков та Олексій Кусков - 

знущалися з українських в'язнів у полоні 

бойовиків. 

 

Екскомандир "Айдару" заявив про своє 

затримання на кордоні з Грецією на вимогу 

РФ 

Колишній командир батальйону "Айдар" та 

народний депутат 8 скликання Сергій 

Мельничук заявив, що його затримали на 

кордоні з Грецією на вимогу Росії. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 11 разів порушили "тишу", 

загинув боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 11 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 
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2 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, у ході першої 

радянсько-української війни Київ було 

звільнено від більшовиків. 

 

Скалецька сказала, скільки українців вже 

підписали декларації з сімейними лікарями 

На сьогодні вже 29 мільйонів українців уклали 

декларацію з сімейним лікарем. 

 

Головний санлікар перевірив бази для 

прийому пацієнтів із коронавірусом 

Заступник міністра охорони здоров'я, головний 

державний санітарний лікар Віктор Ляшко 

перевірив госпітальні бази у Житомирі, 

Рівному та Сарнах, які визначені для прийому 

пацієнтів із коронавірусною інфекцією. 

 

Війна, творчість і незалежна Україна: 

Концерт у США поєднав історичні паралелі 

У Вашингтоні відбувся благодійний концерт 

на підтримку українських воїнів, який дав 

відомий український піаніст, виконавець 

класичної музики Павло Гінтов 
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Мокрий сніг, вітер та +18°: з чим прийшла 

весна в Україну 

В Україні у понеділок дощитиме у західних, 

північних і центральних областях, пориви 

вітру до 20 м/с, температура вночі від 1° 

морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла. 

 

2 березня: народний календар і астровісник 

Нині Чистий понеділок; гриземо жилованики, 

п’ємо святу воду, уникаємо пустопорожніх 

балачок і дивимося під ноги. 
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