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ТОП 

 

ЄС в ОБСЄ хоче знати, як російська РЛС 

«Каста-2Е1» потрапила до України 

Євросоюз занепокоєний виявленням Місією 

ОБСЄ на окупованому Донбасі сучасної 

російської РЛС 51У6 "Каста-2Е1", яка 

використовується у ЗС РФ.

 

 

Україна готова до отримання ПДЧ в НАТО 

– Стефанішина 

Україна заслужила на шанс отримати План дій 

щодо членства в НАТО і готова до цього.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3202636-es-v-obse-hoce-znati-ak-rosijska-rls-kasta2e1-potrapila-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3202636-es-v-obse-hoce-znati-ak-rosijska-rls-kasta2e1-potrapila-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202608-ukraina-gotova-do-otrimanna-pdc-v-nato-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202608-ukraina-gotova-do-otrimanna-pdc-v-nato-stefanisina.html


 

Справа на 6 мільярдів: Укрексімбанк 

виграв суд у столичного забудовника 

Господарський суд Києва повністю 
задовольнив позов державного Укрексімбанку 

щодо стягнення на його користь з ТОВ 

«Агенція офісного будівництва» 5,95 млрд 

гривень боргу. 

 

SpaceX погодилася запустити український 

супутник 

Компанія SpaceX погодилася запустити 

український супутник “Січ 2-1”.

 

 

Катастрофа військового гелікоптера в 

Туреччині: вже 11 загиблих 

Кількість загиблих у результаті падіння 

військового вертольота ЗС Туреччини 
збільшилася з 9 до 11, двоє військових 

померли в лікарні вже після госпіталізації. 

 

У світі зафіксували понад 116,2 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 3 березня зафіксували 

116 222 578 випадків зараження коронавірусом

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3202568-sprava-na-6-milardiv-ukreksimbank-vigrav-sud-u-stolicnogo-zabudovnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3202568-sprava-na-6-milardiv-ukreksimbank-vigrav-sud-u-stolicnogo-zabudovnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3202589-spacex-pogodilasa-zapustiti-ukrainskij-suputnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3202589-spacex-pogodilasa-zapustiti-ukrainskij-suputnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202579-katastrofa-vijskovogo-gelikoptera-v-tureccini-vze-11-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202579-katastrofa-vijskovogo-gelikoptera-v-tureccini-vze-11-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202679-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1162-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202679-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1162-miljona-vipadkiv-covid19.html


 

Ізраїль першим у світі виходить із 

коронакризи - Нетаньягу 

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 
заявив, що держава майже здолала пандемію 

коронавірусу завдяки швидкій та ефективній 

кампанії вакцинації. 

 

У Афганістані зійшла снігова лавина: 14 

загиблих 

Унаслідок сходження снігової лавини на 

півночі Афганістану загинули 14 осіб, ще троє 

отримали поранення.

 

СВІТ 

 

У Байдена назвали Китай «єдиним 

конкурентом» і відзначили руйнівну роль 

РФ 

Китай залишається для США єдиним 
конкурентом, здатним створити потужний 

виклик стабільності нинішнього міжнародного 

порядку, водночас Росія прагне певною мірою 

вплинути й дестабілізувати глобальну систему. 

 

Іран погодився на технічну зустріч із 

МАГАТЕ 

Іран погодився провести технічні перемовини 

із представниками МАГАТЕ задля 

залагодження наявних непорозумінь. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202558-izrail-persim-u-sviti-vihodit-iz-koronakrizi-netanagu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202558-izrail-persim-u-sviti-vihodit-iz-koronakrizi-netanagu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202668-u-afganistani-zijsla-snigova-lavina-14-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202668-u-afganistani-zijsla-snigova-lavina-14-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202565-u-bajdena-nazvali-kitaj-edinim-konkurentom-i-vidznacili-rujnivnu-rol-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202565-u-bajdena-nazvali-kitaj-edinim-konkurentom-i-vidznacili-rujnivnu-rol-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202565-u-bajdena-nazvali-kitaj-edinim-konkurentom-i-vidznacili-rujnivnu-rol-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202565-u-bajdena-nazvali-kitaj-edinim-konkurentom-i-vidznacili-rujnivnu-rol-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202664-iran-pogodivsa-na-tehnicnu-zustric-iz-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202664-iran-pogodivsa-na-tehnicnu-zustric-iz-magate.html


 

Стало відомо, чому Байден скасував другий 

удар по угрупованнях в Сирії 

Під час авіаудару американських ВПС по 
угрупованнях в Сирії, підтримуваних Іраном, 

президент Байден скасував атаку на одну із 

цілей, отримавши розвіддані про те, що там 

перебувала жінка з дитиною.

 

 

США та Британія готують нові санкції 

проти Росії – Bloomberg 

Офіційні Вашингтон і Лондон узгоджують 

запровадження нового пакету санкцій проти 
Росії через порушення нею домовленостей 

щодо невикористання хімічної зброї. 

 

Нові санкції проти Nord Stream 2 можуть 

бути застосовані в травні – Держдеп 

Офіційний Вашингтон уважно стежить за 

активністю навколо проєкту Nord Stream 2, і, в 

разі виявлення порушень, санкції можуть бути 

запроваджені вже в травні. 

 

Штати заблокували транзакцію на $1 

мільярд від незаконної влади М’янми – ЗМІ 

Військові правителі М'янми, які в лютому 
захопили владу в країні, спробували зняти 

близько $1 мільярда у Федеральному 

резервному банку Нью-Йорка, однак 
американська сторона заморозила цю 

транзакцію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202652-stalo-vidomo-comu-bajden-skasuvav-drugij-udar-po-ugrupovannah-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202652-stalo-vidomo-comu-bajden-skasuvav-drugij-udar-po-ugrupovannah-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202648-ssa-ta-britania-gotuut-novi-sankcii-proti-rosii-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202648-ssa-ta-britania-gotuut-novi-sankcii-proti-rosii-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202662-novi-sankcii-proti-nord-stream-2-mozut-buti-zastosovani-v-travni-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202662-novi-sankcii-proti-nord-stream-2-mozut-buti-zastosovani-v-travni-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202666-stati-zablokuvali-tranzakciu-na-1-milard-vid-nezakonnoi-vladi-manmi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202666-stati-zablokuvali-tranzakciu-na-1-milard-vid-nezakonnoi-vladi-manmi-zmi.html


 

У морі поблизу Джибуті загинули десятки 

мігрантів 

У морі поблизу узбережжя Джибуті виявили 

тіла 20 африканських мігрантів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Європейський союз розгляне ідеї України 

щодо деокупації Криму 

Євросоюз вітає дипломатичні зусилля, 
спрямовані на відновлення суверенітету та 

територіальної цілісності України, і розгляне 

конкретні ідеї української сторони з цього 

приводу. 

 

 

США в ОБСЄ: Окупацією Криму Росія 

помстилася Україні за курс на Європу 

Незаконною окупацією Криму та 

розпалюванням конфлікту на Донбасі Росія 
хотіла помститися Україні за обраний курс у 

Європейський Союз і трансатлантичну 

спільноту.

 

 

Україна в ОБСЄ: Рано чи пізно російські 

окупаційні війська залишать Крим 

Мантра російської сторони про "нову 

політико-правову реальність" щодо Криму 

жодним чином не змінює правовий статус 
півострову як частини території України й 

рано чи пізно російські окупаційні війська 

будуть виведені з АРК.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202670-u-mori-poblizu-dzibuti-zaginuli-desatki-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202670-u-mori-poblizu-dzibuti-zaginuli-desatki-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202616-evropejskij-souz-rozglane-idei-ukraini-sodo-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202616-evropejskij-souz-rozglane-idei-ukraini-sodo-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202601-ssa-v-obse-okupacieu-krimu-rosia-pomstilasa-ukraini-za-kurs-na-evropu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202601-ssa-v-obse-okupacieu-krimu-rosia-pomstilasa-ukraini-za-kurs-na-evropu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202626-ukraina-v-obse-rano-ci-pizno-rosijski-okupacijni-vijska-zalisat-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202626-ukraina-v-obse-rano-ci-pizno-rosijski-okupacijni-vijska-zalisat-krim.html


 

Штати зберігатимуть потужну підтримку 

України на тлі агресії РФ - сенатор Кардін 

Обидві партії в Конгресі США нинішнього 
складу зберігатимуть свою потужну підтримку 

України на тлі російської агресії, а також 

наміри посилювати тиск на Кремль через його 

спроби підірвати стабільність у світі.

 

УКРАЇНА  

 

Стефанчук про судову реформу: 

Розробляємо відразу кілька концепцій 

Реформування системи правосуддя в Україні 

планують завершити у 2023 році.

 

 

Депутата виключили з фракції «ЄС» за 

виступ російською мовою 

Депутата Харківської обласної ради 

Олександра Дорошенка виключили з фракції 

«Європейської солідарності» за виступ під час 

сесії російською мовою. 

 

На керівні посади в Харківській ОДА 

повернули чиновників, звільнених 

попереднім головою 

На керівні посади в Харківській 

облдержадміністрації знову призначили 

чиновників, яких звільнив попередній голова. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202574-stati-zberigatimut-potuznu-pidtrimku-ukraini-na-tli-agresii-rf-senator-kardin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202574-stati-zberigatimut-potuznu-pidtrimku-ukraini-na-tli-agresii-rf-senator-kardin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202660-stefancuk-pro-sudovu-reformu-rozroblaemo-vidrazu-kilka-koncepcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202660-stefancuk-pro-sudovu-reformu-rozroblaemo-vidrazu-kilka-koncepcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202583-deputata-viklucili-z-frakcii-es-za-vistup-rosijskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202583-deputata-viklucili-z-frakcii-es-za-vistup-rosijskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202591-na-kerivni-posadi-v-harkivskij-oda-povernuli-cinovnikiv-zvilnenih-poperednim-golovou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202591-na-kerivni-posadi-v-harkivskij-oda-povernuli-cinovnikiv-zvilnenih-poperednim-golovou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202591-na-kerivni-posadi-v-harkivskij-oda-povernuli-cinovnikiv-zvilnenih-poperednim-golovou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202591-na-kerivni-posadi-v-harkivskij-oda-povernuli-cinovnikiv-zvilnenih-poperednim-golovou.html


 

Громади долучилися до розробки 

Нацстратегії безбар’єрного простору – 

Чернишов 

Українські громади активно долучились до 

розробки проєкту Національної стратегії зі 

створення безбар’єрного простору.

 

 

Попри хворобу політв'язня Абдуллаєва, 

окупанти знову продовжили йому термін в 

ШІЗО 

Українському політв'язню Теймуру 

Абдуллаєву, який хворів на COVID-19, а 

останнім часом перебуває в стані 
гіпертонічного кризу, ще на 15 діб подовжили 

термін перебування в ШІЗО. 

 

 

Степанов розповів, де в Україні COVID-

ліжка найбільш завантажені 

У Закарпатській області найбільший показник 

завантаженості ліжок, забезпечених киснем 

для хворих на COVID-19. 

 

Степанов обіцяє «мінімалку» для лікарів від 

₴23 тисяч 

Міністр охорони здоров’я України Максим 

Степанов заявив, що досягне, щоб мінімальна 

зарплата лікарів в Україні починалась від 23 

тисяч гривень на місяць.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202657-gromadi-dolucilisa-do-rozrobki-nacstrategii-bezbarernogo-prostoru-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202657-gromadi-dolucilisa-do-rozrobki-nacstrategii-bezbarernogo-prostoru-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202657-gromadi-dolucilisa-do-rozrobki-nacstrategii-bezbarernogo-prostoru-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202657-gromadi-dolucilisa-do-rozrobki-nacstrategii-bezbarernogo-prostoru-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202632-popri-hvorobu-politvazna-abdullaeva-okupanti-znovu-prodovzili-jomu-termin-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202632-popri-hvorobu-politvazna-abdullaeva-okupanti-znovu-prodovzili-jomu-termin-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202632-popri-hvorobu-politvazna-abdullaeva-okupanti-znovu-prodovzili-jomu-termin-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202632-popri-hvorobu-politvazna-abdullaeva-okupanti-znovu-prodovzili-jomu-termin-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202612-stepanov-rozpoviv-de-v-ukraini-covidlizka-najbils-zavantazeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202612-stepanov-rozpoviv-de-v-ukraini-covidlizka-najbils-zavantazeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202650-stepanov-obicae-minimalku-dla-likariv-vid-23-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202650-stepanov-obicae-minimalku-dla-likariv-vid-23-tisac.html


 

Комерційна вакцина проти коронавірусу не 

з'явиться раніше літа-осені - Степанов 

В Україні раніше літа-осені цього року 
комерційну вакцину від коронавірусу годі й 

чекати. 

 

Комаровський: Вакцина Covishield 

дорівнює AstraZeneca 

Covishield, якою щеплюють в Україні, 

дорівнює AstraZeneca.

 

 

Україні треба створити засади для 

управління хімічною безпекою - 

Міндовкілля 

В Україні працює майже 5,7 тис. хімічних 
підприємств, серед яких 600 – об’єкти, де 

зберігається або використовується 200 тис. 

тонн небезпечних

 

 

В Україні за добу - 10 155 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 4 березня, 
зафіксували 10 155 нових випадків COVID-19, 

померли 172 людини.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202642-komercijna-vakcina-proti-koronavirusu-ne-zavitsa-ranise-litaoseni-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202642-komercijna-vakcina-proti-koronavirusu-ne-zavitsa-ranise-litaoseni-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202646-komarovskij-vakcina-covishield-dorivnue-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202646-komarovskij-vakcina-covishield-dorivnue-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202674-ukraini-treba-stvoriti-zasadi-dla-upravlinna-himicnou-bezpekou-mindovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202674-ukraini-treba-stvoriti-zasadi-dla-upravlinna-himicnou-bezpekou-mindovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202674-ukraini-treba-stvoriti-zasadi-dla-upravlinna-himicnou-bezpekou-mindovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202674-ukraini-treba-stvoriti-zasadi-dla-upravlinna-himicnou-bezpekou-mindovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202683-v-ukraini-za-dobu-10-155-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202683-v-ukraini-za-dobu-10-155-vipadkiv-koronavirusu.html


 

Нацбанк зміцнив курс гривні на дев'ять 

копійок 

Національний банк України на п'ятницю, 5 
березня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні до долара США на 9 копійок - до 

27,7564 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби дев'ять разів 

зривали «тишу» на Донбасі 

Протягом минулої доби, 4 березня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил було 

зафіксовано 9 порушень режиму припинення 

вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 березня: народний календар і астровісник 

Нині преподобного Агафона; чому з неба 
падають зірки, чи нап’ється курка з калюжі 

води і про легкий підйом.  

 

 

За жирафами в Миколаївському зоопарку 

тепер можна спостерігати онлайн 

У Миколаївському зоопарку з'явилася 
можливість спостерігати за жирафами в 

режимі онлайн. Відтепер кожен може 

помилуватися тваринами, які прибули до 

Миколаєва з Чехії. 
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COVID-смертність удесятеро вища в 

країнах, де багато людей із зайвою вагою 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Нове дослідження засвідчує, що ризик смерті 
від коронавірусу майже вдесятеро вищий у 

країнах, де більша частина населення має 

надмірну вагу.

 

 

Поліція викрила діяльність «групи смерті» 

у популярному месенджері 

Поліція Дніпропетровської області викрила 
діяльність так званої «групи смерті» у 

Телеграмі та запобігла спробі суїциду 

неповнолітньої дівчини.

 

 

Про злочин можна написати в Інтернет: в 

Україні запускають online-канали довіри 

для дітей 

Офіс Генерального прокурора ініціюватиме 
створення online-каналів довіри в соцмережах 

для неповнолітніх жертв та свідків злочинів.  

 

Ще одній російській акторці заборонили 

в'їзд в Україну 

Російській фотомоделі та акторці заборонили 

в’їзд в Україну на три роки.  
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Потужні камери та великі батареї: Redmi 

представив одразу три смартфони 

Redmi, який є брендом китайської компанії 
Xiaomi, представив три смартфони Note 10, 

Note 10 Pro та Note 10 Pro Max. 

 

МКІП оголошує про початок проєкту 

«Мистецька освіта без обмежень» 

Міністерство культури та інформаційної 

політики оголошує про відкриття конкурсного 
відбору учасників ІІ етапу проєкту з реалізації 

Концепції інклюзивної мистецької освіти.

 

 

 

Загибель птахів в Асканії: директор каже 

про загальнодержавну проблему 

Директор Біосферного заповідника «Асканія-

Нова» Віктор Гавриленко назвав загибель 
птахів через протруєне зерно проблемою 

загальнодержавною і

 

 

У Києві відкриють Центр гуманного 

поводження з тваринами 

У столиці з’явиться міжвідомчий Центр 

гуманного поводження з тваринами. 
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Короткометражний фільм «Нормальна» 

тепер можна переглянути онлайн ТРЕЙЛЕР  

Короткометражний фільм «Нормальна», що 
входить до альманаху «Українська Нова Хвиля 

2020», тепер можна переглянути онлайн. 

 

5 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Романа Шухевича - 

українського політичного діяча, 

Головнокомандувача Української Повстанської 

Армії.
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