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ТОП 

 

Від коронавірусу в Китаї за добу померла 31 

особа 

За минулу добу в материковому Китаї було 

підтверджено 125 нових випадків зараження 

коронавірусом COVID-19, від спричиненого 

ним захворювання 31 людина померла. 

 

Туреччина підбила поточний підсумок 

військової операції у Сирії 

Від початку операції «Весняний щит» у 

сирійській провінції Ідліб турецька армія 

знищила два бойові літаки, 135 танків та 

знешкодила понад 2500 учасників збройних 

формувань режиму Асада. 
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Жертвами заворушень у столиці Індії стали 

46 осіб 

Унаслідок сутичок, спричинених  ухваленням 

закону про громадянство, у столиці Індії Нью-

Делі загинули загалом 46 осіб. 

 

В Ірані від коронавірусу померли 66 осіб 

Уряд Ірану заявив про 66 загиблих від спалаху 

коронавірусу в країні, ООН відправила 

експертів і медичну допомогу для боротьби з 

поширенням Covid-19. 

 

Стримати глобальну епідемію коронавірусу 

ще можливо - ВООЗ 

Експерти Всесвітньої організації охорони 

здоров'я переконані, що ще є можливість 

недопущення глобальної епідемії 

коронавірусу. 

СВІТ 

 

Ще один корабель РФ пройшов Босфор і 

вирушив у Середземне море 

Великий десантний корабель «Новочеркасск» 

пройшов через Босфор та вирушив до 

Середземномор'я. 
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На виборах у США конкуренти Байдена 

готові віддати йому свої голоси - ЗМІ 

Кандидат у президенти США від Демпартії Піт 

Буттіджич, який напередодні вийшов з 

перегонів, має намір закликати своїх виборців 

підтримати Джо Байдена, що може суттєво 

покращити його шанси. 

 

Вибори в Ізраїлі: екзит-поли віддають 

перемогу партії Нетаньягу 

Не третіх за останній рік парламентських 

виборах в Ізраїлі найбільше голосів виборців, 

за даними екзит-полів, здобула партія прем'єр-

міністра Біньяміна Нетаньягу. 

 

Німеччина наполягає на європейській 

солідарності в розміщенні біженців 

Офіційний Берлін вважає за потрібне 

реформувати систему розподілу біженців між 

країнами ЄС, аби процес відбувався 

справедливо. 

 

Албанія та Північна Македонія готові до 

переговорів про членство в ЄС – 

Єврокомісія 

Єврокомісія підтвердила попередню 

рекомендацію Європейській раді розпочати 

переговори щодо членства в ЄС із Албанією та 

Північною Македонією. 
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США "перекинули" санкції за кібератаки з 

Росії на Китай 

Офіс контролю за іноземними активами 

Міністерства фінансів США (OFAC) 

запровадив санкції проти двох громадян Китаю 

та одночасно скасував обмеження проти ряду 

російських компаній через їхню діяльність, 

пов'язану з підтримкою режиму КНДР. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Європарламент переніс усі публічні заходи, 

у тому числі "Український тиждень" 

За рішенням президента Європарламенту 

Девіда Сассолі ця інституція скасувала через 

коронавірус усі публічні заходи та обмежила 

доступ до своїх приміщень. 

 

Рада Безпеки ООН у п'ятницю обговорить 

ситуацію в Криму 

Українська делегація в ООН за підтримки 

країн-партнерів ініціює проведення в 

п'ятницю, 6 березня, засідання Ради Безпеки за 

формулою Арріа щодо порушень прав людини 

в окупованому Росією Криму. 

 

Виїхати до Росії за добу не змогли 15 осіб без 

закордонного паспорта 

Протягом доби після запровадження нових 

правил кордон із РФ перетнули близько 7 тис. 

людей. 15 особам відмовлено через відсутність 

закордонного паспорта. 

УКРАЇНА 
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Фракція "Слуга народу" обговорить 

можливі зміни у правоохоронних органах - 

Корнієнко 

Депутатська фракція партії "Слуга народу" 

планує на засіданні, наміченому на ранок 3 

березня, обговорити питання можливих 

кадрових змін у правоохоронних органах. 

 

Стефанчук підтвердив, що 4 березня ВР 

розгляне кадрові питання 

За підсумками позачергового засідання 

Верховної  Ради 4 березня можливі кадрові 

зміни в урядових структурах. 

 

МОЗ проситиме з Держрезерву кошти для 

відділень інтенсивної терапії 

Міністерство охорони здоров'я проситиме 

виділити з Держрезерву гроші на обладнання 

відділень інтенсивної терапії в інфекційних 

лікарнях. 

 

У Раді готують законопроєкт про цивільні 

безпілотники 

У Комітеті ВР з питань транспорту та 

інфраструктури розробляють законопроєкт про 

внесення змін до Повітряного кодексу щодо 

вдосконалення регулювання у сфері 

безпілотних суден цивільної авіації. 

 

НАЗК запустило гарячу лінію для суб'єктів 

декларування 

У Національному агентстві з питань 

запобігання корупції відкрили багатоканальну 

гарячу лінію для суб'єктів декларування. 
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Прокуратура порушила понад 60 

кримінальних справ після перевірок 

в’язниць 

Регіональні прокуратури завершили перевірки 

в установах виконання покарань та СІЗО щодо 

законності та ефективного використання 

земель і державного майна. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 13 разів порушили ―тишу‖, двоє 

бійців ЗСУ поранені, троє - з бойовим 

ураженням 

02 березня збройні формування РФ 13 разів 

порушили режим припинення вогню. 

 

На Луганщині розслідують ракетну атаку на 

авто ЗСУ, від якої загинув військовий 

У Луганській області відкрито кримінальне 

провадження за фактом обстрілу 

протитанковою ракетою автомобіля ЗСУ, 

внаслідок чого один український захисник 

загинув, четверо дістали поранення. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, у Брест-Литовську був 

підписаний сепаратний мирний договір - Росія 

визнала незалежність України. 
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Зарплати жінок в Україні на 25% нижчі за 

чоловіків 

В Україні зарплати жінок на чверть менші за 

зарплати чоловіків. 

 

Головний хірург США закликає 

американців не носити маски 

Головний хірург США Джером Адамс 

закликав американців відмовитися від носіння 

респіраторних масок для запобігання 

зараження коронавірусом. 

 

В Україну йде різке потепління — прогріє до 

+18° 

В Україні 3 березня переважно без опадів, 

вдень до 18° тепла. 

 

3 березня: народний календар і астровісник 

Чи продав березень кожуха, що віщує 

хмарність, а що — сонце і відмовляємося від 

спокусливих пропозицій і тістечок. 
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