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ТОП 

 

В Іспанії підтвердили другу смерть від 

коронавірусу 

Внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 

в Іспанії помер літній чоловік, він став другою 

жертвою захворювання в цій країні. 

 

Спроби Туреччини використати біженців з 

політичною метою є неприйнятними - ЄС 

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, 

засідання якої відбулось у Брюсселі, назвала 

неприйнятними спроби Туреччини 

використовувати міграційний тиск для 

досягнення власних політичних цілей. 
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Законопроєкт про референдум винесли на 

громадське обговорення 

На громадське обговорення виноситься проєкт 

Закону України «Про всеукраїнський 

референдум». 

СВІТ 

 

Президент Польщі не виключає заборони 

масових зібрань на час виборів 

Президент Польщі Анджей Дуда не виключає, 

що у разі подальшого поширення коронавірусу 

в країні заборонять проведення масових 

зібрань, зокрема в рамках виборів глави 

держави. 

 

Єврокомісія оприлюднила пропозиції до 

"кліматичного" законодавства ЄС 

Єврокомісія представила пропозиції до 

законодавства ЄС у сфері довкілля, яке має 

забезпечити перетворення Європи до 2050 

року на кліматично нейтральний континент. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Гербст: США очікують від нового уряду 

України продовження реформ 

Про успішність переформатування 

українського уряду можна буде судити за 

результатами роботи нової команди, а поки що 

США та загалом на Заході сподіваються, що 

Україна збереже курс на реформи. 
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На навчаннях Defender 2020 врахують 

досвід України у протидії гібридній агресії 

Досвід України, яка протистоїть гібридній 

агресії Росії, буде враховано на стадії 

командно-штабної гри організаторами навчань 

Defender Europe-2020, що відбуваються зараз у 

Європі. 

 

Канадська опозиція закликає надати 

Україні зброю та зображення зі супутників 

Канаді слід посилити підтримку України, 

надавши їй летальну оборонну зброю. 

 

Україна й Туреччина посилять співпрацю у 

сфері морської охорони 

Україна й Туреччина домовилися про 

посилення співпраці у сфері морської охорони 

для ефективної протидії транскордонній 

злочинності. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський їде з дводенним візитом на 

Полтавщину 

Президент України Володимир Зеленський з 5 

по 6 березня відвідає з робочою поїздкою 

Полтавську область. 
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Рада узгодила норми права із законом "Про 

запобігання корупції" 

Верховна Рада на позачерговому засіданні у 

середу, 4 березня, ухвалила в закон "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям закону України 

"Про запобігання корупції" (№2500). 

 

ВР ратифікувала угоду з Францією про 

посилення системи морської безпеки 

Верховна Рада ратифікувала угоду між 

урядами України та Франції про посилення 

системи морської безпеки та охорони кордону. 

 

Рада ухвалила закон про допуск іноземних 

військових на навчання в Україну 

Верховна Рада ухвалила ініційований 

Президентом закон "Про схвалення рішення 

Президента України про допуск підрозділів 

збройних сил інших держав на територію 

України у 2020 році для участі у 

багатонаціональних навчаннях" (№3003). 

 

З вересня до суду передали понад 760 справ 

щодо корупції — Рябошапка 

З вересня 766 проваджень щодо випадків 

корупції середнього рівня і рівня ниже 

середнього було передано до суду, і 250 

корупціонерів отримали вироки. 
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Венедіктова пояснила, чому блокується 

розслідування понад тисячі справ ДБР 

Розслідування понад тисячі проваджень 

Державного бюро розслідувань заблоковано 

через організацію роботи Офісу генерального 

прокурора. 

 

Ситник: 700 топ-чиновників уже 

притягнули до відповідальності 

Станом на сьогодні до відповідальності 

притягнуто 700 високопосадовців, з них 

близько пів тисячі перебувають на лаві 

підсудних. 

 

Голова Луганської ОДА обговорив з послом 

Угорщини перспективні для регіону 

проєкти 

Керівник Луганської ОДА Сергій Гайдай і 

Надзвичайний і Повноважний Посол 

Угорщини в Україні Іштван Ійдярто 

обговорили проєкти, які можна реалізувати в 

регіоні. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Ситуація на Донбасі: шість порушень 

“тиші”, окупанти двічі обстріляли ділянку 

розведення 

Вчора, 04 березня, внаслідок ворожих 

обстрілів чотири військовослужбовця 

Об'єднаних сил отримали поранення. 

СУСПІЛЬСТВО 
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5 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Романа Шухевича - 

українського політичного діяча, 

Головнокомандувача Української Повстанської 

Армії. 

 

Золоту монету вагою 10 кілограмів 

випустили у Канаді 

Королівський канадський монетний двір 

викарбував найбільшу у своїй історії золоту 

монету - її вага становить 10 кілограмів. 

 

Мінливий березень: на заході - мокрий сніг, 

на сході прогріє до +19° 

У четвер, 5 березня, в Карпатах очікується 

значний сніг, на решті території без опадів, 

температура вдень 10-19° тепла. 

 

5 березня: народний календар і астровісник 

Нині цілителя Агафона; шукаємо моркву, сніг і 

кригу, а також розбираємося з Венерою у 

Тільці. 
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