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ТОП 

 

Байден продовжив санкції проти Росії, 

пов’язані з Україною 

Президент США розпорядився продовжити ще 

на рік режим надзвичайної ситуації у зв’язку з 

агресією РФ проти України, що передбачає 

подальше застосування антиросійських 

санкцій. 

 

Порошенко пояснив, чому погодився на 

роль Медведчука як «комунікатора» між 

Києвом і Москвою 

П’ятий президент України Петро Порошенко 

заявив, що 2014 року погодився на роль 

Віктора Медведчука як “комунікатора” між 

Києвом і Москвою заради повернення 
полонених, 2018 року такі взаємини 

припинилися. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201707-bajden-prodovziv-sankcii-proti-rosii-povazani-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201707-bajden-prodovziv-sankcii-proti-rosii-povazani-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201673-porosenko-poasniv-comu-pogodivsa-na-rol-medvedcuka-ak-komunikatora-miz-kievom-i-moskvou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201673-porosenko-poasniv-comu-pogodivsa-na-rol-medvedcuka-ak-komunikatora-miz-kievom-i-moskvou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201673-porosenko-poasniv-comu-pogodivsa-na-rol-medvedcuka-ak-komunikatora-miz-kievom-i-moskvou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201673-porosenko-poasniv-comu-pogodivsa-na-rol-medvedcuka-ak-komunikatora-miz-kievom-i-moskvou.html


 

Колишньому італійському прем’єру Ренці 

надіслали конверт із гільзами 

Ексглава італійського уряду Маттео Ренці 
отримав поштою конверт із двома гільзами від 

набоїв для вогнепальної зброї.

 

 

У Швеції озброєний чоловік поранив ножем 

вісьмох людей 

Восьмеро людей зазнали поранень внаслідок 

ножового нападу на півдні Швеції: поліція 

припускає, що це міг бути теракт.

 

 

У SpaceX назвали успішним запуск Starship 

– попри вибух після приземлення 

Стали відомі подробиці сьогоднішнього 

запуску прототипу міжпланетного 
багаторазового корабля Starship, який 

здійснила компанія Ілона Маска SpaceX.

 

 

В Україні за добу - 10 057 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 3 березня, 
зафіксували 10 057 нових випадків COVID-19, 

померли 194 хворі. З початку пандемії на 

коронавірус захворіли 1 374 762 особи.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201749-kolisnomu-italijskomu-premeru-renci-nadislali-konvert-iz-gilzami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201749-kolisnomu-italijskomu-premeru-renci-nadislali-konvert-iz-gilzami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201683-u-svecii-ozbroenij-colovik-poraniv-nozem-vismoh-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201683-u-svecii-ozbroenij-colovik-poraniv-nozem-vismoh-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3201735-u-spacex-nazvali-uspisnim-zapusk-starship-popri-vibuh-pisla-prizemlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3201735-u-spacex-nazvali-uspisnim-zapusk-starship-popri-vibuh-pisla-prizemlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201767-v-ukraini-za-dobu-10-057-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201767-v-ukraini-za-dobu-10-057-vipadkiv-koronavirusu.html


СВІТ 

 

Генсек ООН закликає світ відмовитися від 

вугілля заради захисту клімату 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 
закликав до поетапної відмови від 

використання вугілля в електроенергетиці, аби 

не допустити глобального підвищення 

температури. 

 

ЄС засудив вирок у справі щодо вбивства 

білоруського активіста Бондаренка ЗАЯВА 

Євросоюз засудив судову розправу в Білорусі 

над журналісткою Катериною Борисевич та 
лікарем Артемом Сорокіним, котрі розкрили 

правду про вбивство силовиками активіста. 

 

США мають стати частиною Мінського 

процесу - генерал Годжес 

США мають стати частиною Мінського 

процесу, а також посилити свою роль у регіоні 

Чорного моря, де в Росії найбільше 

стратегічних інтересів.  

 

Ексглава МЗС Австрії може увійти до ради 

директорів «Роснефти» 

Колишня очільниця австрійської дипломатії 
Карін Кнайсль, яка раніше здобула славу після 

танцю з Володимиром Путіним, може увійти 

до складу ради директорів «Роснефти».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201733-gensek-oon-zaklikav-svit-vidmovitisa-vid-vugilla-zaradi-zahistu-klimatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201733-gensek-oon-zaklikav-svit-vidmovitisa-vid-vugilla-zaradi-zahistu-klimatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201741-es-zasudiv-risenna-sudu-bilorusi-u-spravi-pro-vbivstvo-aktivista-bondarenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201741-es-zasudiv-risenna-sudu-bilorusi-u-spravi-pro-vbivstvo-aktivista-bondarenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201713-ssa-maut-stati-castinou-minskogo-procesu-general-godzes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201713-ssa-maut-stati-castinou-minskogo-procesu-general-godzes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201667-eksglava-mzs-avstrii-moze-uvijti-do-radi-direktoriv-rosnefti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201667-eksglava-mzs-avstrii-moze-uvijti-do-radi-direktoriv-rosnefti.html


 

Польща планує запустити перший атомний 

енергоблок у 2033 році 

Першу атомну електростанцію в Польщі 
планують ввести в експлуатацію у 2033 році - 

її збудують на півночі країни.

 

 

ЄС засудив насильство проти демонстрантів 

у М’янмі ЗАЯВА 

ЄС засудив репресії та насильство, що їх 
військові та сили безпеки М’янми застосували 

до учасників мирних протестів проти 

військового перевороту від 1 лютого, в 
результаті десятки людей загинули, сотні були 

заарештовані.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Штатам ніщо не заважає визнати Україну 

головним союзником поза НАТО – Тейлор 

Вашингтон не може самостійно затверджувати 

рішення щодо інтеграції України в НАТО, але 

йому ніщо не заважає надати нашій країні 

статус головного союзника США поза 

Альянсом. 

 

Кравчук на засіданні ТКГ порушив тему 

«незрозумілих людей» - Гармаш 

Голова української делегації у ТКГ Леонід 
Кравчук порушив тему присутності на 

засіданнях робочих груп та Тристоронньої 

контактної групи «незрозумілих людей, які не 

представляють жодного з учасників ТКГ».

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201717-polsa-planue-zapustiti-persij-atomnij-energoblok-u-2033-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201717-polsa-planue-zapustiti-persij-atomnij-energoblok-u-2033-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201755-es-zasudiv-nasilstvo-proti-demonstrantiv-u-manmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201755-es-zasudiv-nasilstvo-proti-demonstrantiv-u-manmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201726-statam-niso-ne-zavazae-viznati-ukrainu-golovnim-souznikom-poza-nato-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201726-statam-niso-ne-zavazae-viznati-ukrainu-golovnim-souznikom-poza-nato-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201686-kravcuk-na-zasidanni-tkg-porusiv-temu-nezrozumilih-ludej-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201686-kravcuk-na-zasidanni-tkg-porusiv-temu-nezrozumilih-ludej-garmas.html


 

Данілов проведе у Варшаві переговори у 

форматі «Люблінського трикутника» 

Секретар РНБО Олексій Данілов під час 
робочого візиту до Варшави у форматі 

«Люблінського трикутника» зустрінеться з 

головою Бюро нацбезпеки Польщі Павелом 

Солохом та радником президента Литви з 
питань нацбезпеки Дарюсом Кулешусом. 

 

Немає іншого виходу: Кравчук обіцяє 

дзеркальну відповідь на обстріли окупантів 

У разі порушення режиму припинення вогню 
на Донбасі з боку окупантів в України не 

залишиться варіантів, окрім як діяти 

дзеркально.

 

УКРАЇНА  

 

Харків передав у Раду всі документи для 

призначення виборів мера 

Харківська міська влада надала парламенту всі 
необхідні документи для призначення 

позачергових виборів мера. 

 

 

Справа Стерненка: поліція заперечує тиск 

на другого засудженого 

Національна поліція України заперечила 

інформацію адвокатів про тиск у СІЗО на 
другого засудженого у справі Сергія Стерненка 

- Руслана Демчука.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201723-danilov-provede-u-varsavi-peregovori-u-formati-lublinskogo-trikutnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201723-danilov-provede-u-varsavi-peregovori-u-formati-lublinskogo-trikutnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201721-kravcuk-obicae-dzerkalnu-vidpovid-na-obstrili-okupantiv-u-nas-nemae-insogo-vihodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201721-kravcuk-obicae-dzerkalnu-vidpovid-na-obstrili-okupantiv-u-nas-nemae-insogo-vihodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201699-harkiv-peredav-u-radu-vsi-dokumenti-dla-priznacenna-viboriv-mera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201699-harkiv-peredav-u-radu-vsi-dokumenti-dla-priznacenna-viboriv-mera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201701-sprava-sternenka-policia-zaperecue-tisk-na-drugogo-zasudzenogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201701-sprava-sternenka-policia-zaperecue-tisk-na-drugogo-zasudzenogo.html


 

Адвокат, який обікрав свого клієнта на 6 

мільйонів, «сяде» на десять років 

Київський апеляційний суд залишив без змін 
вирок Шевченківського райсуду стосовно 

адвоката, якого засудили до 10 років 

позбавлення волі за викрадення 6 млн грн у 

свого клієнта. 

 

СБУ за місяць викрила вісьмох бойовиків: 

четверо - у розшуку, двоє отримали вироки 

У лютому контррозвідка Служби безпеки 

України викрила вісьмох бойовиків: чотирьох 
оголосили в розшук, а двох уже засудили до 

ув’язнення. 

 

Велике будівництво: на Донеччині до 

проєкту цьогоріч увійшли 25 соціальних 

об'єктів 

Цьогоріч до президентської програми «Велике 

будівництво» у Донецькій області увійшли 25 

об'єктів соціального напрямку.

 

 

Невідомі закидали фаєрами магазини в 

харківському ТЦ «Барабашово» 

Невідомі з фаєрами вчинили напад на 

торговельний майданчик у харківському ТЦ 

"Барабашово", намагаючись підпалити 

магазини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201745-advokat-akij-obikrav-svogo-klienta-na-6-miljoniv-sade-na-desat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201745-advokat-akij-obikrav-svogo-klienta-na-6-miljoniv-sade-na-desat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201751-sbu-za-misac-vikrila-vismoh-bojovikiv-cetvero-u-rozsuku-dvoe-otrimali-viroki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201751-sbu-za-misac-vikrila-vismoh-bojovikiv-cetvero-u-rozsuku-dvoe-otrimali-viroki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201694-velike-budivnictvo-na-doneccini-do-proektu-cogoric-uvijsli-25-socialnih-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201694-velike-budivnictvo-na-doneccini-do-proektu-cogoric-uvijsli-25-socialnih-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201694-velike-budivnictvo-na-doneccini-do-proektu-cogoric-uvijsli-25-socialnih-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201694-velike-budivnictvo-na-doneccini-do-proektu-cogoric-uvijsli-25-socialnih-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201691-u-harkovi-nevidomi-zakidali-faerami-magazini-v-tc-barabasovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201691-u-harkovi-nevidomi-zakidali-faerami-magazini-v-tc-barabasovo.html


 

Корупційні схеми в лісгоспах: СБУ має 

питання до правоохоронців і податківців 

Масштабні корупційні схеми виведення коштів 
з державних лісгоспів не могли функціонувати 

без «кришування» з боку фіскальної служби, 

правоохоронців і представників органів влади.

 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 27,85 

Національний банк України на четвер, 4 

березня, зміцнив офіційний курс гривні до 
долара США на дев'ять копійок - до 27,8477 

гривні за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Місія ОБСЄ виявила на Донбасі десять 

порушень «тиші» за добу ЗВІТ 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 2 

березня, десять порушень режиму припинення 

вогню в Донецькій області та жодного - на 

Луганщині. 

 

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ: один 

військовий поранений 

На Донбасі російсько-окупаційні війська 
вчинили обстріл позицій ООС неподалік 

Причепилівки, поранено українського 

військовослужбовця.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201736-korupcijni-shemi-v-lisgospah-sbu-mae-pitanna-do-pravoohoronciv-i-podatkivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201736-korupcijni-shemi-v-lisgospah-sbu-mae-pitanna-do-pravoohoronciv-i-podatkivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201761-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2785.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201761-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2785.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201729-misia-obse-viavila-na-donbasi-desat-porusen-tisi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201729-misia-obse-viavila-na-donbasi-desat-porusen-tisi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201711-okupanti-obstrilali-pozicii-zsu-odin-vijskovij-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201711-okupanti-obstrilali-pozicii-zsu-odin-vijskovij-poranenij.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

4 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Досифея; що віщує нічний 

мороз, яким буде льон і що готує нам Венера.

 

 

«Захар Беркут» покажуть в Японії та 

Південній Кореї 

На одному з найбільших світових кіноринків - 
берлінському European Film Market (EFM), - 

що відбувається онлайн 1 – 5 березня, 

FILM.UA Distribution уклала нові угоди.

 

В Австрії вакцинують весь округ, де 

виявили «африканський» штам 

Усім мешканцям округу Швац в австрійському 

Тіролі, де зафіксовано спалах 

«південноафриканського» штаму коронавірусу, 

зроблять щеплення.

 

 

У Відні вакциною AstraZeneca будуть 

щепити й тих, кому за 65 

Міська влада столиці Австрії ухвалила 

застосовувати вакцину AstraZeneca в окремих 

випадках і для щеплення людей старших 65 

років з групи ризику.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3201275-4-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3201275-4-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3201689-zahar-berkut-pokazut-v-aponii-ta-pivdennij-korei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3201689-zahar-berkut-pokazut-v-aponii-ta-pivdennij-korei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201747-v-avstrii-vakcinuut-ves-okrug-de-viavili-afrikanskij-stam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201747-v-avstrii-vakcinuut-ves-okrug-de-viavili-afrikanskij-stam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201737-u-vidni-vakcinou-astrazeneca-budut-sepiti-j-tih-komu-za-65.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201737-u-vidni-vakcinou-astrazeneca-budut-sepiti-j-tih-komu-za-65.html


 

4 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився легендарний український 

композитор і поет Володимир Івасюк.

 

 

Україну сьогодні «гойдатиме» від 5° морозу 

до 12° тепла 

У четвер, 4 березня, в Україні буде мінлива 
хмарність, без опадів, вночі та вранці на 

дорогах, крім південної частини, подекуди 

ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, 

вдень місцями пориви 15-20 м/с.
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