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ТОП 

 

У МЗС Росії визнали, що не можуть 

симетрично відповісти на нові санкції 

МЗС РФ назвало нові санкції США, 

запроваджені за переслідування Олексія 

Навального, «ворожим випадом», пообіцявши 

відповісти «не обов'язково симетрично». 

 

COVAX: Україні на першому етапі виділили 

1,776 мільйона доз AstraZeneca 

Оприлюднено список держав, які першими 
мають отримати вакцини в рамках глобальної 

програми COVAX: Україні виділено 1 776 000 

доз препарату від AstraZeneca/Oxford. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200920-u-mzs-rosii-viznali-so-ne-mozut-simetricno-vidpovisti-na-novi-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200920-u-mzs-rosii-viznali-so-ne-mozut-simetricno-vidpovisti-na-novi-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200874-covax-ukraini-vidilili-1776-miljona-doz-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200874-covax-ukraini-vidilili-1776-miljona-doz-astrazeneca.html


 

У світі зафіксували понад 115,3 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 3 березня зафіксували 

115 302 022 випадки зараження коронавірусом

 

 

Ви дивитесь на Марс завдяки киянину 

Володимиру Агафонкіну 

NASA обрало рішення українського 

розробника для онлайн-карти марсохода

 

 

Лавренчук: Попри все братиму участь у 

конкурсі за посаду керівника Одеської 

опери ЕКСКЛЮЗИВ 

Головний режисер Одеського національного 

академічного театру опери та балету Євген 
Лавренчук готовий брати участь у 

відбірковому конкурсі за посаду його 

генерального директора - художнього 

керівника.

 

 

Помер знаменитий ямайський музикант - 

друг Боба Марлі 

Знаменитий ямайський музикант-зірка жанру 

реґі Банні Вайлер помер у віці 73 років.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200961-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1153-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200961-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1153-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3200500-vi-divites-na-mars-zavdaki-kianinu-volodimiru-agafonkinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3200500-vi-divites-na-mars-zavdaki-kianinu-volodimiru-agafonkinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200900-lavrencuk-popri-vse-bratimu-ucast-u-konkursi-za-posadu-kerivnika-odeskoi-operi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200900-lavrencuk-popri-vse-bratimu-ucast-u-konkursi-za-posadu-kerivnika-odeskoi-operi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200900-lavrencuk-popri-vse-bratimu-ucast-u-konkursi-za-posadu-kerivnika-odeskoi-operi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200900-lavrencuk-popri-vse-bratimu-ucast-u-konkursi-za-posadu-kerivnika-odeskoi-operi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200898-pomer-znamenitij-amajskij-muzikant-drug-boba-marli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200898-pomer-znamenitij-amajskij-muzikant-drug-boba-marli.html


 

В Україні за добу - 7 235 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 2 березня, 
зафіксували 7 235 нових випадків COVID-19. З 

початку пандемії на коронавірус захворіли 1 

364 705 осіб.

 

СВІТ 

 

Держдеп не виключає додаткових санкцій 

проти Росії 

Уряд США залишає за собою право визначати 
необхідність введення санкцій проти 

додаткових фізичних та юридичних осіб в Росії 

як за порушення прав людини, так і в 

ширшому контексті зловмисної поведінки РФ.

 

 

Вакцину Johnson&Johnson у Євросоюзі 

можуть схвалити 11 березня 

Європейська агенція з лікарських засобів 

(EMA) планує 11 березня дати остаточну 

оцінку заявки компанії Janssen-Cilag 

International N.V. (входить до складу 
Johnson&Johnson) на застосування її COVID-

вакцини. 

 

В уряді Бельгії взяли під сумнів доцільність 

COVID-паспортів 

Глава МЗС Бельгії Софі Вільмес поставила під 
сумнів доцільність запровадження сертифікатів 

вакцинації, оскільки це може призвести до 

дискримінації людей, які їх не матимуть.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200976-v-ukraini-za-dobu-7-235-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200976-v-ukraini-za-dobu-7-235-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200968-derzdep-ne-viklucae-dodatkovih-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200968-derzdep-ne-viklucae-dodatkovih-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200935-u-evrosouzi-mozut-shvaliti-vakcinu-johnsonjohnson-11-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200935-u-evrosouzi-mozut-shvaliti-vakcinu-johnsonjohnson-11-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200945-v-uradi-belgii-sumnivautsa-v-docilnosti-covidpasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200945-v-uradi-belgii-sumnivautsa-v-docilnosti-covidpasportiv.html


 

Суд Білорусі виніс вирок за розголошення 

«лікарської таємниці» щодо вбивства 

активіста 

Суд у Мінську визнав винними журналістку 

TUT.BY Катерину Борисевич і лікаря Артема 

Сорокіна в "розголошенні лікарської таємниці" 

стосовно смерті активіста Романа Бондаренка. 

 

У Латвії телеканал оштрафували на €16 

тисяч за показ російських фейків про 

коронавірус 

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії 
(NEPLP) оштрафувала на 16 тисяч євро 

компанію, яка ретранслює російський 

«Перший канал».

 

 

Нігерійські бойовики звільнили викрадених 

школярок 

На північному заході Нігерії бойовики 

звільнили викрадених ними наприкінці лютого 

учениць школи-інтернату.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Джапарова зустрілася з новим керівником 

Офісу Ради Європи в Україні 

Перший заступник глави МЗС Еміне 
Джапарова на зустрічі з новопризначеним 

керівником Офісу Ради Європи в Україні 

Стіном Ньорловом обговорила підвищення 

ефективності реалізації Плану дій.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200927-sud-bilorusi-vinis-virok-za-rozgolosenna-likarskoi-taemnici-sodo-vbivstva-aktivista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200927-sud-bilorusi-vinis-virok-za-rozgolosenna-likarskoi-taemnici-sodo-vbivstva-aktivista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200927-sud-bilorusi-vinis-virok-za-rozgolosenna-likarskoi-taemnici-sodo-vbivstva-aktivista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200927-sud-bilorusi-vinis-virok-za-rozgolosenna-likarskoi-taemnici-sodo-vbivstva-aktivista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200943-u-latvii-telekanal-ostrafuvali-na-16-tisac-za-pokaz-rosijskih-fejkiv-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200943-u-latvii-telekanal-ostrafuvali-na-16-tisac-za-pokaz-rosijskih-fejkiv-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200943-u-latvii-telekanal-ostrafuvali-na-16-tisac-za-pokaz-rosijskih-fejkiv-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200943-u-latvii-telekanal-ostrafuvali-na-16-tisac-za-pokaz-rosijskih-fejkiv-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200937-nigerijski-bojoviki-zvilnili-vikradenih-skolarok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200937-nigerijski-bojoviki-zvilnili-vikradenih-skolarok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200890-dzaparova-zustrilasa-z-novim-kerivnikom-ofisu-radi-evropi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200890-dzaparova-zustrilasa-z-novim-kerivnikom-ofisu-radi-evropi-v-ukraini.html


УКРАЇНА 

 

Аваков анонсував «цікаві слідчі дії» щодо 

замовників вбивства Шеремета 

У провадженні щодо замовників убивства 
журналіста Павла Шеремета заплановано 

кілька слідчих дій окрім допиту 

ексспівробітника білоруського спецпідрозділу 

«Алмаз» Ігоря Макара.  

 

Двоє організаторів «референдуму» на 

Донеччині отримали підозру 

Двом мешканцям Донеччини - організаторам 

псевдореферендуму про створення "ДНР" у 
2014 році повідомлено про підозру в посяганні 

на територіальну цілісність і недоторканність 

України.

 

 

Міськрада Кам’янця-Подільського просить 

владу заборонити проросійські партії 

Кам’янець-Подільська міська рада звернулася 
до Президента, Верховної Ради та секретаря 

РНБО з проханням заборонити діяльність 

Партії Шарія та ОПЗЖ. 

 

 

Короткоствольна зброя має бути тільки у 

правоохоронців - Аваков 

В Україні короткоствольну зброю повинні 

мати виключно працівники правоохоронних 
органів, яким це потрібно відповідно до 

служби.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200880-avakov-anonsuvav-dvi-cikavi-slidci-dii-u-spravi-pro-vbivstvo-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200880-avakov-anonsuvav-dvi-cikavi-slidci-dii-u-spravi-pro-vbivstvo-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200949-dvoe-organizatoriv-referendumu-na-doneccini-otrimali-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200949-dvoe-organizatoriv-referendumu-na-doneccini-otrimali-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200916-miskrada-kamancapodilskogo-prosit-vladu-zaboroniti-prorosijski-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200916-miskrada-kamancapodilskogo-prosit-vladu-zaboroniti-prorosijski-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200904-korotkostvolna-zbroa-mae-buti-tilki-u-pravoohoronciv-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200904-korotkostvolna-zbroa-mae-buti-tilki-u-pravoohoronciv-avakov.html


 

Екскерівника прокуратури Київщини 

судитимуть за приховування злочину 

Екскерівник прокуратури Київської області 
сприяв умисним діям своїх підлеглих, які вони 

скоїли в інтересах колишнього народного 

депутата.

 

 

Звільнений за скандал у день призначення 

експрокурор Тернопільщини каже, що 

працює 

Заступник керівника Спеціалізованої 

прокуратури Центрального регіону Микола 

Петришин заперечує своє звільнення з органів 

прокуратури. 

 

Летальність COVID-хворих, які перебували 

на штучній вентиляції, становить 89% - 

НАНУ ІНФОГРАФІКА  

В НАН України встановили, що смертність 

серед хворих на COVID-19, які перебували на 

апаратах штучної вентиляції легень, становить 

89%.

 

 

Нацбанк зміцнив гривню на сім копійок 

Національний банк України на середу, 3 
березня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні до долара США на 7 копійок - до 27,933 

грн за долар.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200912-ekskerivnika-prokuraturi-kiivsini-suditimut-za-prihovuvanna-zlocinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200912-ekskerivnika-prokuraturi-kiivsini-suditimut-za-prihovuvanna-zlocinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200902-zvilnenij-za-skandal-u-den-priznacenna-eksprokuror-ternopilsini-kaze-so-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200902-zvilnenij-za-skandal-u-den-priznacenna-eksprokuror-ternopilsini-kaze-so-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200902-zvilnenij-za-skandal-u-den-priznacenna-eksprokuror-ternopilsini-kaze-so-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200902-zvilnenij-za-skandal-u-den-priznacenna-eksprokuror-ternopilsini-kaze-so-pracue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200908-letalnist-sered-covidhvorih-aki-perebuvali-na-stucnij-ventilacii-stanovit-89-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200908-letalnist-sered-covidhvorih-aki-perebuvali-na-stucnij-ventilacii-stanovit-89-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200908-letalnist-sered-covidhvorih-aki-perebuvali-na-stucnij-ventilacii-stanovit-89-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200908-letalnist-sered-covidhvorih-aki-perebuvali-na-stucnij-ventilacii-stanovit-89-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200974-nacbank-zmicniv-grivnu-na-sim-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200974-nacbank-zmicniv-grivnu-na-sim-kopijok.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі 150 

порушень «тиші» ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала у понеділок, 1 
березня, 150 порушень режиму припинення 

вогню в Донецькій області та жодного - на 

Луганщині.

 

 

На окупованому Донбасі понад 170 одиниць 

техніки розміщені з порушеннями – ОБСЄ 
ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала на полігонах 
російських окупаційних військ на Донбасі 174 

одиниці озброєння та техніки, розміщені поза 

виділеними місцями зберігання озброєння.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 березня: народний календар і астровісник 

Чи прилетять вівсянки; шукаймо перший 
підсніжник і дотримуймося в усьому 

традиційності. 

 

 

Виконавча директорка Nike звільнилася 

після скандалу 

Енн Хеберт – виконавчий директор компанії 
Nike Inc. пішла у відставку після повідомлення 

Bloomberg Businessweek про те, що її син веде 

бізнес із перепродажу кросівок та 

використовує кредитну картку на її ім’я. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200933-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-150-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200933-obse-za-dobu-zafiksuvala-na-donbasi-150-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200947-na-okupovanomu-donbasi-ponad-170-odinic-tehniki-rozmiseni-z-porusennami-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200947-na-okupovanomu-donbasi-ponad-170-odinic-tehniki-rozmiseni-z-porusennami-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200947-na-okupovanomu-donbasi-ponad-170-odinic-tehniki-rozmiseni-z-porusennami-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200947-na-okupovanomu-donbasi-ponad-170-odinic-tehniki-rozmiseni-z-porusennami-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200366-3-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200366-3-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200957-vikonavca-direktorka-nike-zvilnilasa-pisla-skandalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200957-vikonavca-direktorka-nike-zvilnilasa-pisla-skandalu.html


 

В Україні стартували зйомки кінодрами 

"Дім за склом" 

Розпочалися зйомки повнометражного фільму 
"Дім за склом" режисера та сценариста Тараса 

Дроня.

 

 

Е-копії документів можна буде передавати 

за QR-кодом 

У квітні Мінцифри презентують нову функцію 

у "Дії", за допомогою якої електронні копії 
документів можна буде передати за допомогою 

qr-коду.

 

 

Коронакриза: у Канаді хочуть відкрити 

онлайн-казино, аби зберегти газети 

Канадська медіакомпанія Torstar Corporation 

планує запустити онлайн-казино для 

фінансування друкованої преси, яка опинилася 

у скруті через пандемію COVID-19.

 

 

У Житомирі встановили перший 

туристичний термінал 

У Національному музеї космонавтики ім. С.П. 

Корольова у Житомирі встановили перший в 

області туристичний сенсорний термінал. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200882-v-ukraini-startuvali-zjomki-kinodrami-dim-za-sklom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200882-v-ukraini-startuvali-zjomki-kinodrami-dim-za-sklom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200870-ekopii-dokumentiv-mozna-bude-peredavati-za-qrkodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200870-ekopii-dokumentiv-mozna-bude-peredavati-za-qrkodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200953-koronakriza-u-kanadi-hocut-vidkriti-onlajnkazino-abi-zberegti-gazeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200953-koronakriza-u-kanadi-hocut-vidkriti-onlajnkazino-abi-zberegti-gazeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3200690-u-zitomiri-vstanovili-persij-turisticnij-terminal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3200690-u-zitomiri-vstanovili-persij-turisticnij-terminal.html


 

У Шаргороді проводять «рятівні» екскурсії 

до 432-річної синагоги 

У місті Шаргород Вінницької області 
проводять екскурсії до місцевої синагоги, яку 

збудували 1589 року. Старовинний храм 

потребує масштабної реконструкції, тому 

місцеві жителі намагаються привернути до 

нього увагу та врятувати приміщення. 

 

У Києві пройде прем’єра фільму про 

боротьбу жінок за владу на виборах-2020 
ВІДЕО 

У столичному кінотеатрі «Жовтень» 12 

березня о 13:00 відбудеться прем’єра 
документального фільму про боротьбу жінок 

за владу на місцевих виборах 2020 року. 

 

У Києві презентували книгу "Україна. Їжа 

та історія" 

У столиці відбулася презентація історико-

гастрономічного видання "Україна. Їжа та 

історія".

 

 

3 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Національна  бібліотека України 

імені Ярослава Мудрого святкує свій 155-

річний ювілей.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3200507-u-sargorodi-provodat-rativni-ekskursii-do-432ricnoi-sinagogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3200507-u-sargorodi-provodat-rativni-ekskursii-do-432ricnoi-sinagogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200896-u-kievi-projde-premera-filmu-pro-borotbu-zinok-za-vladu-na-viborah2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200896-u-kievi-projde-premera-filmu-pro-borotbu-zinok-za-vladu-na-viborah2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200896-u-kievi-projde-premera-filmu-pro-borotbu-zinok-za-vladu-na-viborah2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200896-u-kievi-projde-premera-filmu-pro-borotbu-zinok-za-vladu-na-viborah2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200959-u-kievi-prezentuvali-knigu-ukraina-iza-ta-istoria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200959-u-kievi-prezentuvali-knigu-ukraina-iza-ta-istoria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200374-3-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200374-3-berezna-pamatni-dati.html

