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ТОП 

 

Байден назвав історичним візит Папи 

Франциска до Іраку ЗАЯВА  

Президент США Джо Байден вважає візит 

Папи Римського Франциска до Іраку 

історичною подією, яка дає надію всьому 

світові.

 

 

Гендерне насильство слід розглядати як 

серйозний злочин - президент 

Європарламенту 

Гендерне насильство, зростання якого 

фіксується під час вимушених локдаунів у 

європейських країнах, має розглядатися як 

серйозний злочин.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204348-bajden-nazvav-istoricnim-vizit-papi-franciska-do-iraku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204348-bajden-nazvav-istoricnim-vizit-papi-franciska-do-iraku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204340-genderne-nasilstvo-slid-rozgladati-ak-serjoznij-zlocin-prezident-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204340-genderne-nasilstvo-slid-rozgladati-ak-serjoznij-zlocin-prezident-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204340-genderne-nasilstvo-slid-rozgladati-ak-serjoznij-zlocin-prezident-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204340-genderne-nasilstvo-slid-rozgladati-ak-serjoznij-zlocin-prezident-evroparlamentu.html


 

У Ємені згорів центр утримання мігрантів: 

60 загиблих - ЗМІ 

Пожежа, що спалахнула в центрі утримання 
мігрантів у Сані, столиці Ємену, забрала життя 

60 людей, понад 100 постраждали.

 

 

Жіночий марш у Мехіко завершився 

сутичками з поліцією 

У Мехіко на марші з нагоди Міжнародного 

жіночого дня відбулися зіткнення між поліцією 

й активістами.

 

 

У світі зафіксували понад 117,8 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 9 березня зафіксували 

117 750 984 випадки зараження коронавірусом.

 

 

В Україні за добу - 3 261 випадок 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 8 березня, 

зафіксували 3 261 випадок COVID-19.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204357-u-emeni-zgoriv-centr-utrimanna-migrantiv-60-zagiblih-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204357-u-emeni-zgoriv-centr-utrimanna-migrantiv-60-zagiblih-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204380-zinocij-mars-u-mehiko-zaversivsa-sutickami-z-policieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204380-zinocij-mars-u-mehiko-zaversivsa-sutickami-z-policieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204374-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1178-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204374-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1178-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204384-v-ukraini-za-dobu-3-261-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204384-v-ukraini-za-dobu-3-261-vipadok-koronavirusu.html


СВІТ 

 

Штати і ЄС призупинили тарифні 

обмеження у справі Airbus/Boeing 

Євросоюз і США погодилися призупинити на 4 
місяці застосування взаємних тарифних 

обмежень, запроваджених через спір навколо 

субсидій у виробництві літаків Airbus та 

Boeing. 

 

 

Експерти радять посилити охорону 

Капітолія: що саме пропонується 

Група аналітиків, яким доручили оцінити 

прогалини у захисті Капітолія під час нападу 
прибічників Трампа 6 січня, оприлюднила 

рекомендації щодо посилення охорони 

Конгресу США. 

 

Німеччина є головною ціллю російських 

фейків у ЄС ДОПОВІ ДЬ  

Німеччина частіше за інші країни ЄС ставала 

об'єктом російських кампаній з дезінформації.

 

 

Держдеп США назвав російські ЗМІ, як 

поширюють фейки про COVID-вакцини 

Глобальний центр взаємодії Державного 

департаменту США (GEC), що бореться з 

іноземною пропагандою, визначив чотири 
російські видання, що поширюють фейки про 

вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech і 

Moderna. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204354-evrosouz-i-stati-prizupinili-tarifni-obmezenna-u-spravi-airbusboeing.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204354-evrosouz-i-stati-prizupinili-tarifni-obmezenna-u-spravi-airbusboeing.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204352-eksperti-radat-posiliti-ohoronu-kapitolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204352-eksperti-radat-posiliti-ohoronu-kapitolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204367-nimeccina-e-golovnou-cillu-rosijskih-fejkiv-dopovid-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204367-nimeccina-e-golovnou-cillu-rosijskih-fejkiv-dopovid-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204294-derzdep-ssa-nazvav-rosijski-zmi-ak-posiruut-fejki-pro-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204294-derzdep-ssa-nazvav-rosijski-zmi-ak-posiruut-fejki-pro-covidvakcini.html


 

МОК відмовився визнавати сина 

Лукашенка главою олімпійського комітету 

Білорусі 

Виконавчий комітет Міжнародного 

олімпійського комітету (МОК) не визнав 

підсумки виборів президента Національного 

олімпійського комітету Білорусі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Для розмови Зеленського і Байдена треба 

дуже добре підготувати платформу - Мендел 

Контакти між адміністраціями президентів 
України і США відбуваються постійно, а для 

організації телефонної розмови лідерів держав 

необхідно підготувати платформу. 

 

Генконсульство України в Стамбулі 

тимчасово припинило прийом громадян 

Генеральне консульство України в Стамбулі 

припинило прийом громадян до 19 березня у 

зв’язку із карантинними обмеженнями.

 

УКРАЇНА  

 

Наступна пресконференція Президента 

може відбутись у травні – Мендель 

Наступна пресконференція Президента 
Володимира Зеленського може відбутися у 

травні, до другої річниці його обрання. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204299-mok-vidmovivsa-viznavati-sina-lukasenka-glavou-olimpijskogo-komitetu-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204299-mok-vidmovivsa-viznavati-sina-lukasenka-glavou-olimpijskogo-komitetu-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204299-mok-vidmovivsa-viznavati-sina-lukasenka-glavou-olimpijskogo-komitetu-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204299-mok-vidmovivsa-viznavati-sina-lukasenka-glavou-olimpijskogo-komitetu-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204319-dla-rozmovi-zelenskogo-i-bajdena-treba-duze-dobre-pidgotuvati-platformu-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204319-dla-rozmovi-zelenskogo-i-bajdena-treba-duze-dobre-pidgotuvati-platformu-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204314-genkonsulstvo-ukraini-v-stambuli-timcasovo-pripinilo-prijom-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204314-genkonsulstvo-ukraini-v-stambuli-timcasovo-pripinilo-prijom-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204296-nastupna-preskonferencia-prezidenta-moze-vidbutis-u-travni-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204296-nastupna-preskonferencia-prezidenta-moze-vidbutis-u-travni-mendel.html


 

Зеленський ще не вирішив, чи піде на 

другий термін - Мендель 

Речниця Президента України Юлія Мендель 
вважає, що Володимир Зеленський ще не 

прийняв рішення, чи балотуватиметься він на 

другий термін.

 

 

Мендель - про зарплату: На попередній 

роботі я заробляла більше 

Речниця Президента України Юлія Мендель 

отримує зарплату на рівні 1,5 тис. доларів - за 

її словами, це менше, ніж вона заробляла на 

попередньому місці роботи.

 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 27,71 

Національний банк України на вівторок, 9 

березня, зміцнив офіційний курс гривні до 

долара США на 5 копійок - до 27,7091 грн за 

долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу дев’ять разів порушили 

«тишу» на Донбасі 

Протягом минулої доби, 8 березня, в районі 

проведення операції Об'єднаних сил збройні 
формування Російської Федерації дев’ять разів 

порушили режим припинення вогню.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204313-zelenskij-se-ne-virisiv-ci-pide-na-drugij-termin-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204313-zelenskij-se-ne-virisiv-ci-pide-na-drugij-termin-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204333-mendel-pro-zarplatu-na-poperednij-roboti-a-zaroblala-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204333-mendel-pro-zarplatu-na-poperednij-roboti-a-zaroblala-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204386-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2771.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204386-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2771.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3204382-okupanti-za-dobu-devat-raziv-porusili-tisu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3204382-okupanti-za-dobu-devat-raziv-porusili-tisu-na-donbasi.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

9 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні «хрестини Колодки»; яким буде 

Великдень та уникаймо дестабілізуючих 

факторів.

 

У Харкові відбувся «Марш жіночої 

солідарності» на підтримку медиків та 

волонтерок ФОТ О, ВІДЕО  

У Харкові у Міжнародний жіночий день 

відбувся "Марш жіночої солідарності". 

 

Коронакриза: оренда житла у деяких містах 

Європи впала на 15% 

Оренда житла у деяких містах Європи 

знизилася на 15% через пандемію 

коронавірусу, яка спричинила відтік туристів.

 

 

Apple додала нову функцію безпеки в iOS 

14.5 

Компанія Apple додала у бета-версію iOS 14.5 

функцію безпеки, яка надсилатиме 

повідомлення, якщо поряд з'явиться 
незареєстрований пристрій відстеження місця 

перебування користувача.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3202895-9-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3202895-9-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204301-u-harkovi-vidbuvsa-mars-zinocoi-solidarnosti-na-pidtrimku-medikiv-ta-volonterok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204301-u-harkovi-vidbuvsa-mars-zinocoi-solidarnosti-na-pidtrimku-medikiv-ta-volonterok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204301-u-harkovi-vidbuvsa-mars-zinocoi-solidarnosti-na-pidtrimku-medikiv-ta-volonterok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204301-u-harkovi-vidbuvsa-mars-zinocoi-solidarnosti-na-pidtrimku-medikiv-ta-volonterok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3204363-koronakriza-orenda-zitla-u-deakih-mistah-evropi-vpala-na-15.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3204363-koronakriza-orenda-zitla-u-deakih-mistah-evropi-vpala-na-15.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3204361-apple-dodala-novu-funkciu-bezpeki-v-ios-145.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3204361-apple-dodala-novu-funkciu-bezpeki-v-ios-145.html


 

Ексдружина Безоса вийшла заміж за 

шкільного вчителя 

Одна з найбагатших жінок планети Маккензі 
Скотт - колишня дружина Джеффа Безоса - 

вийшла заміж за шкільного вчителя 

природознавства.

 

 

Неможливо заразитися COVID-19 від 

вакцин: пояснення МОЗ ІНФОГ РАФІКА 

Міністерство охорони здоров'я спростувало 
фейк про імовірність зараження коронавірусом 

у результаті вакцинації.

 

 

Фінські науковці розробляють COVID-

вакцину у вигляді спрею 

Фінська компанія Rokote Laboratories Finland 

розробляє вакцину від коронавірусу у вигляді 

назального спрею. 

 

Tesla готує оновлену версію броньованого 

Cybertruck 

Компанія Tesla Ілона Маска у другому кварталі 
цього року може представити оновлену версію 

броньованого автомобіля Cybertruck.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204360-eksdruzina-bezosa-vijsla-zamiz-za-skilnogo-vcitela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204360-eksdruzina-bezosa-vijsla-zamiz-za-skilnogo-vcitela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204304-nemozlivo-zarazitisa-covid19-vid-vakcin-poasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204304-nemozlivo-zarazitisa-covid19-vid-vakcin-poasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204323-finski-naukovci-rozroblaut-covidvakcinu-u-vigladi-spreu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204323-finski-naukovci-rozroblaut-covidvakcinu-u-vigladi-spreu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3204310-tesla-gotue-onovlenu-versiu-bronovanogo-cybertruck.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3204310-tesla-gotue-onovlenu-versiu-bronovanogo-cybertruck.html


 

9 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день народження Тараса Шевченка, 

українського поета, художника, мислителя.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202994-9-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202994-9-berezna-pamatni-dati.html

