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ТОП 

 

Лукашенко надав своєму синові звання 

генерал-майора 

Олександр Лукашенко надав своєму старшому 

синові Віктору військове звання генерал-

майора запасу. 

 

 

Катери, радари і не тільки: що в пакеті 

допомоги Пентагона для України 

Після оголошення в понеділок про виділення 
Україні $125 мільйонів у сфері безпеки 

Пентагон закликав українську сторону не 

зупиняти реформи в оборонному секторі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200170-lukasenko-nadav-svoemu-sinovi-zvanna-generalmajora.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200118-kateri-radari-i-ne-tilki-so-v-paketi-dopomogi-pentagona-dla-ukraini.html


 

Окупанти прицільно обстрілювали позиції 

ЗСУ з гранатометів, дев'ятеро бійців 

поранені 

За минулу добу, 1 березня, в зоні ООС збройні 

формування Російської Федерації сім разів 

порушили режим припинення вогню.

 

 

Головний інфекціоніст США заявляє, що 

вакцинувався б Johnson&Johnson 

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі 

закликав американців прищепитися будь-якою 
із трьох схвалених в країні COVID-вакцин, 

однак сам би надав перевагу препарату 

компанії Johnson&Johnson.

 

 

Кількість заражених коронавірусом у світі 

наближається до 115 мільйонів 

У світі станом на ранок 2 березня зафіксували 

114 994 666 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

В Україні за добу - 5 336 випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 2 березня на коронавірус 

захворіли 1 357 470 осіб, із них за минулу добу 

- 5 336. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200193-v-ukraini-za-dobu-5-336-vipadkiv-koronavirusu.html


 

Україну прогріє до 15° тепла 

У вівторок, 2 березня, в Україні без істотних 

опадів, лише на сході та північному сході 
вдень невеликі опади. На дорогах подекуди 

ожеледиця.

 

СВІТ 

 

Світу потрібні нові інструменти для 

протидії російським фейкам - Боррель 

Росія вивела дезінформацію, спрямовану на 
підрив основ демократичного світу, на 

«промисловий рівень», і міжнародній спільноті 

потрібні ефективні інструменти для їх 

стримування.

 

 

Криза у Вірменії: Пашинян пропонує 

розпустити парламент 

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян знову 

запропонував опозиційним силам погодитися 

на розпуск парламенту та проведення 

позачергових виборів.

 

 

В Італії відповідальним за боротьбу з 

COVID-19 став екскомандувач сил НАТО в 

Косові 

Голова уряду Італії Маріо Драгі призначив на 

посаду спеціального комісара у справах 
боротьби з коронавірусом генерала, який 

раніше командував силами НАТО в Косові.
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Партія Качинського втратила першість у 

симпатіях поляків ОПИТУВАННЯ  

Владна партія “Право і Справедливість” (PiS) 
Ярослава Качинського поступилася лідерством 

за рівнем політичної підтримки рухові 

“Польща 2050 Шимона Головні”.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Активи Януковича у Швейцарії залишаться 

замороженими ще три роки 

Активи колишнього президента України 

Віктора Януковича та його оточення 
залишатимуться замороженими у Швейцарії 

ще три роки.

 

УКРАЇНА  

 

Влада має бачити проблеми на місцях, а не з 

вікон кабінетів - Зеленський 

Державні службовці мають працювати в 

інтересах громадян, а децентралізацію треба 
поглиблювати задля поліпшення рівня життя в 

регіонах. 

 

Аваков прокоментував «плівки 

Медведчука-Суркова» 

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що за 

наявною у нього інформацією, оприлюднені у 

ЗМІ аудіозаписи нібито розмови народного 
депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та вже 

колишнього помічника президента РФ 

Владислава Суркова не є останньою, будуть ще 

і інші. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200139-partia-kacinskogo-vtratila-persist-u-simpatiah-polakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200139-partia-kacinskogo-vtratila-persist-u-simpatiah-polakiv.html
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Кириленко назвав фейком «лист» до СБУ з 

проханням взяти під контроль протести у 

Нікольському 

Лист до СБУ начебто від Донецької ОДА з 

проханням взяти під контроль протести у 

Нікольському, який розповсюджується в одній 

з груп у соцмережах, є фейком. 

 

Аваков - про електроенергію із РФ: Краще 

будемо годувати своїх олігархів, ніж 

російських 

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що не 
підтримує поставки в Україну електроенергії з 

РФ.

 

 

Аваков переконаний, що Україна не 

повинна поставляти воду у Крим 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 

висловив думку, що Україна не має поставляти 
воду у тимчасово окупований Крим, поки 

півострів не повернеться у склад нашої 

держави.

 

 

Ткаченко: Робимо все, щоб і в період 

пандемії кінобізнес України мав підтримку 

від держави 

Навіть у складний період пандемії влада 

робить усе, щоб український кінобізнес мав 

підтримку від держави, а Україна здобула 

добру репутацію партнера міжнародних 

кінокомпаній.
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Оприлюднили режим роботи мобільних 

підрозділів Ощадбанку біля лінії 

розмежування  ІНФОГРАФІКА 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій оприлюднило графік 

роботи пересувних мобільних підрозділів 

Ощадбанку біля лінії розмежування з 1 до 5 

березня. 

 

На Закарпатті викрили «чорних копачів», 

які завдали державі мільйонних збитків 

СБУ викрила та блокувала незаконний 

видобуток корисних копалин на Закарпатті. Дії 
комерсантів завдали державі збитків на майже 

дев'ять мільйонів гривень.

 

 

Нацбанк послабив гривню до 28 

Національний банк України на вівторок, 2 

березня, послабив офіційний курс гривні до 

долара США на шість копійок - до 28,0007 

гривні за долар.  

 

Найвища відзнака МЗС носитиме ім’я 

Анатолія Зленка 

Найвища відзнака Міністерства закордонних 

справ України «За відданість дипломатичній 

службі» відтепер носитиме ім’я Анатолія 

Зленка.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Спостерігачі ОБСЄ втратили безпілотник 

на окупованому Донбасі ЗВІТ  

СММ ОБСЄ втратила внаслідок глушіння 
безпілотний літальний апарат, який здійснював 

політ над тимчасово окупованою територією 

Донеччини поблизу Ясинуватої.

 

 

Місія ОБСЄ за вихідні нарахувала на 

Донбасі 19 порушень «тиші»  ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала за період з вечора 26-
го до вечора 28 лютого 13 порушень режиму 

припинення вогню у Донецькій області та 

шість - на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні мовчазного Федора; якою буде 
сіножать, як не сплутати нитки і про гібридну 

війну нечистої сили. 

 

В Одеській опері не пов’язують напад на 

режисера з припиненням контракту 

Директор Одеської опери вважає, що немає 
підстав поєднувати скоєний у грудні 2020 року 

хуліганський напад на головного режисера 

Євгена Лавренчука з непродовженням його 

контракту в театрі.
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Нобелівський комітет прийняв понад 300 

заявок на премію миру 

На цьогорічну Нобелівську премію миру 
отримано 329 номінацій, що є одним з 

найбільших показників за всю історію 

нагороди. 

 

SpaceX назвала причину лютневої аварії 

ракети Falcon 9 

Компанія SpaceX офіційно повідомила про 

причини аварії першого ступеня ракети Falcon 
9, який 16 лютого не зміг здійснити посадку 

після запуску і впав в океан. 

 

2 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, у ході першої 
радянсько-української війни Київ було 

звільнено від більшовиків.
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