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ТОП 

 

В Telegram з'явився канал, куди 

спецслужбісти «зливають» компромат на 

Путіна 

Люди, що називають себе представниками 

керівного складу кількох розвідувальних та 

контррозвідувальних відомств РФ та сусідніх з 
нею країн, ведуть в соцмережі Telegram канал, 

присвячений російському президенту. 

 

Трамп натякнув, що може втретє 

балотуватися на майбутніх виборах ВІДЕО 

Дональд Трамп заявив, що може спробувати 
повторно висунути свою кандидатуру на 

посаду президента США.
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У небі над Британією пролетів метеорит 
ВІДЕО 

Користувачі Мережі поділилися відео, на яких 

знято політ метеора в небі над Британією в ніч 

з неділі на понеділок, 1 березня.

 

 

Перший день весни принесе в Україну 

мокрий сніг і до 10° тепла 

В Україні у перший день весни сніг ймовірний 
на Правобережжі та крайньому сході, в 

Карпатах і на Прикарпатті.

 

СВІТ 

 

Іран відмовився від неформальної зустрічі 

щодо відновлення ядерної угоди 

Іран відмовився від проведення неформальної 

зустрічі з США та європейськими державами 

для обговорення шляхів відновлення ядерної 

угоди, наполягаючи на тому, що Вашингтон 
має спочатку скасувати всі свої односторонні 

санкції. 

 

 

Губернатора Нью-Йорка звинуватили у 

домаганнях 

Дві колишні помічниці губернатора штату 
Нью-Йорк Ендрю Куомо звинуватили його в 

сексуальних домаганнях
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Тихановська: Режим Лукашенка впаде ще в 

цьому році 

Олександр Лукашенко, який нині перебуває 
при владі у Білорусі, буде змушений піти вже 

цієї весни.

 

 

Розстріл демонстрантів у М’янмі: Штати 

готують нові санкції проти путчистів 

Проти очільників нещодавнього військового 

перевороту у М’янмі та відповідальних за 
придушення протестів населення у країні 

незабаром будуть запроваджені нові санкції 

США.

 

 

Трамп виступить із заявою про своє 

політичне майбутнє - ЗМІ 

Колишній президент США Дональд Трамп цієї 

ночі (за Києвом - ред.) під час виступу з 
промовою на конференції консервативних кіл 

США в Орландо оголосить про те, що не 

збирається створювати власну політичну 

партію. 

 

Уряд Австралії створив підрозділ для 

боротьби із дезінформацією щодо вакцин 

Уряд Австралії створив спеціальний підрозділ, 

покликаний боротися із дезінформацією, 

пов’язаною із COVID-вакцинацією.
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Польща планує спростити процедуру 

працевлаштування іноземців 

Уряд Польщі планує спростити процедуру 
працевлаштування іноземців з-за меж ЄС, 

зокрема українців. 

 

Білоруські ультрас оголосили бойкот матчів 

через політичну ситуацію в країні 

Фанати низки футбольних клубів Білорусі 

оголосили бойкот поєдинків національної 

першості через «політичну ситуацію в країні».

 

 

Ізраїль помʼякшить правила вʼїзду для своїх 

громадян через вибори 

Уряд Ізраїлю розглядає можливість спрощення 

повернення своїх громадян, що перебувають за 
кордоном, аби вони могли взяти участь у 

виборах до парламенту, що відбудуться у 

березні.

 

 

«Бразильський» штам коронавірусу 

дістався Британії 

Шість випадків інфікування дуже заразним 
штамом коронавірусу, вперше виявленим у 

бразильському місті Манаус, було зафіксовано 

у Великобританії.
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Словаччина на тлі COVID-пандемії 

запроваджує комендантську годину 

Уряд Словаччини ухвалив рішення ввести 
в країні з 3 березня комендантську годину, 

а також зобов’язати громадян носити 

в громадських приміщеннях респіратори, 

а не медичні маски.

 

УКРАЇНА  

 

В Маріуполі у квартирі знайшли убитими 

двох людей 

Поліція Маріуполя розслідує подвійне 
вбивство молодих жінки і чоловіка, тіла яких 

було виявлено у квартирі 27 лютого.

 

 

В Україні зафіксували 4 285 випадки 

COVID-19 за добу 

В Україні станом на 1 березня на коронавірус 

захворіли 1 352 134 особи, з них за минулу 

добу 4 285.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 1 
березня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні до долара США на 2 копійки - до 

27,9456 грн за долар. 
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

За тиждень на Донбасі рятувальники 

знешкодили майже 600 вибухонебезпечних 

предметів 

У районі проведення операції Об’єднаних сил 

за тиждень підрозділи Державної служби з 

надзвичайних ситуацій обстежили майже 26 Га 

території, вилучили та знешкодили 574 

вибухонебезпечних предметів.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 березня: народний календар і астровісник 

Зустрічаймо весну, що таке «Рябий тиждень», 

як розвеселити «бабу Марту» і чи можна 

знайти спокій у чесності.

 

 

Франківець на велосипеді дістався вершини 

Говерли 

Франківець Роман Шутка піднявся на 

засніжену найвищу гору України - Говерлу - 

взимку на велосипеді. 

 

У Штатах оголосили переможців кінопремії 

«Золотий глобус-2021» 

Вперше у своїй історії церемонія вручення 

престижної у США кінопремії «Золотий 

глобус» відбулась в неділю у віртуальному 
форматі – без звичної червоної доріжки в 

переповненій залі готелю Беверлі-Гілтон у 

Беверлі-Гіллз. 
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Зимовий туризм в Австрії впав на 92% 

через пандемію 

У туристичній сфері Австрії за період з 
листопада 2020 року по січень 2021 року 

зафіксовано на понад 31 млн (92,3%) ночівель 

менше, ніж за цей період минулого зимового 

сезону. 

 

У Польщі фронтмена метал-групи 

оштрафували за богохульство 

Районний суд дільниці Варшава-Мокотув 

оштрафував фронтмена польської метал-групи 
Behemoth Адама Дарського (сценічний 

псевдонім - Нергал) загалом на понад 18 тисяч 

злотих (близько $5 тисяч) за образу релігійних 

почуттів.

 

 

Microsoft дасть співробітникам $1200, аби ті 

не вигорали на дистанційній роботі 

Компанія Microsoft запустила корпоративну 

програму Perks Plus для боротьби з вигоранням 
працівників на дистанційній роботі - їм 

виділять до 1200 доларів на рік, які можна 

витратити на деякі товари та послуги.

 

 

Вірджинія стане 16-м американським 

штатом, де легалізують марихуану 

У штаті Вірджинія прийняли закон, який 
легалізує споживання марихуани дорослими. 

Нові правила наберуть чинності у 2024 році.
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Туреччина розробила гібридну ракету для 

місії на Місяць 

У Туреччині розробили гібридну ракету, яку 

планують залучити для місії на Місяць.

 

 

1 березня. Пам’ятні дати 

Сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська 

Федерація офіційно прийняла рішення про 

введення своїх військ на територію України.
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