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ТОП 

 

Держдеп США назвав умови для введення 

нових санкцій проти Nord Stream 2 

Сполучені Штати безсумнівно введуть 

обмеження проти компаній, зайнятих у 

роботах над проєктом Nord Stream 2, якщо їхня 

діяльність підпадатиме під критерії санкцій 

США.

 

 

Байден підписав «план порятунку» 

Америки на $1,9 трильйона 

Президент США Джо Байден підписав закон 

про допомогу в період пандемії COVID-19, 

який передбачає виділення $1,9 трильйона для 
стимулювання національної економіки та 

бізнесу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206646-derzdep-ssa-nazvav-umovi-dla-vvedenna-novih-sankcij-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206646-derzdep-ssa-nazvav-umovi-dla-vvedenna-novih-sankcij-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206605-bajden-pidpisav-plan-poratunku-ameriki-na-19-triljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206605-bajden-pidpisav-plan-poratunku-ameriki-na-19-triljona.html


 

Європарламент оголосив ЄС «зоною 

свободи ЛГБТ+» 

У відповідь на дискримінацію прав ЛГБТ+ у 
Польщі та Угорщині Європарламент ухвалив 

резолюцію, якою оголосив Європейський Союз 

«зоною свободи ЛГБТ+». 

 

У Києві горить будинок для літніх людей, 80 

осіб евакуювали 

У Києві  у п'ятницю вранці загорівся будинок 

для літніх людей "Срібний вік" у Подільському 

районі.

 

 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

перевищила 119,1 мільйона 

У світі станом на ранок 12 березня зафіксували 

119 120 511 випадки зараження коронавірусом.

 

 

В Україні за добу - 12 946 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу зареєстрували 12 946 
випадків зараження коронавірусом, із них 649 - 

у дітей.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206644-evroparlament-ogolosiv-es-zonou-svobodi-lgbt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206644-evroparlament-ogolosiv-es-zonou-svobodi-lgbt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3206686-u-kievi-gorit-budinok-dla-litnih-ludej-80-osib-evakuuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3206686-u-kievi-gorit-budinok-dla-litnih-ludej-80-osib-evakuuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206682-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-119-1-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206682-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-119-1-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206690-v-ukraini-za-dobu-12-946-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206690-v-ukraini-za-dobu-12-946-vipadkiv-koronavirusu.html


СВІТ 

 

Канадська опозиція закликала посилити 

санкції проти Росії 

Канаді слід запровадити санкції проти росіян, 
відповідальних за отруєння та свавільне 

затримання Олексія Навального.

 

 

У Словаччині очільник МОЗ пішов у 

відставку через скандал навколо російської 

вакцини 

Голова уряду Словаччини Ігор Матович 

оголосив про відставку очільника МОЗ країни 

Марека Крайчі, причиною якої став скандал 
навколо закупівлі російської вакцини від 

коронавірусу "Sputnik V". 

 

Pfizer збирається збільшити виробництво 

COVID-вакцини на 20% в цьому році 

Компанія Pfizer планує суттєво збільшити 

обсяги виробництва власної вакцини від 

COVID-19 у цьому році.

 

 

Штати не обмежують виробників вакцин у 

співпраці з іншими країнами – Білий дім 

Американський уряд не забороняє 
підприємствам у США, що виробляють 

вакцини від COVID-19, експортувати свою 

продукцію за кордон. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206662-kanadska-opozicia-zaklikala-posiliti-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206662-kanadska-opozicia-zaklikala-posiliti-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206642-u-slovaccini-ocilnik-moz-pisov-u-vidstavku-cerez-skandal-navkolo-rosijskoi-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206642-u-slovaccini-ocilnik-moz-pisov-u-vidstavku-cerez-skandal-navkolo-rosijskoi-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206642-u-slovaccini-ocilnik-moz-pisov-u-vidstavku-cerez-skandal-navkolo-rosijskoi-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206642-u-slovaccini-ocilnik-moz-pisov-u-vidstavku-cerez-skandal-navkolo-rosijskoi-vakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206677-pfizer-zbiraetsa-zbilsiti-virobnictvo-covidvakcini-na-20-v-comu-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206677-pfizer-zbiraetsa-zbilsiti-virobnictvo-covidvakcini-na-20-v-comu-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206658-stati-ne-obmezuut-virobnikiv-vakcin-u-spivpraci-z-insimi-krainami-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206658-stati-ne-obmezuut-virobnikiv-vakcin-u-spivpraci-z-insimi-krainami-bilij-dim.html


 

Штати в ОБСЄ: РФ поширює фейки щодо 

неросійських вакцин від COVID-19 

Щонайменше чотири російські онлайн-
платформи, які пов’язані зі спецслужбами РФ, 

були помічені у розповсюдженні дезінформації 

щодо вакцин від коронавірусу від неросійських 

виробників. 

 

Європейський регулятор не знайшов ознак 

того, що AstraZeneca спричиняє тромбоз 

Проведені дослідження не виявили жодних 

ознак, які вказували б на підвищені ризики 
виникнення тромбів у крові пацієнтів, 

вакцинованих препаратом проти COVID-19 

виробництва Oxford-AstraZeneca.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Прем’єри Канади та Швеції обговорили 

розслідування катастрофи літака МАУ в 

Ірані 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та 

Швеції Штефан Льофвен обговорили прогрес у 

розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані. 

 

Треба зберегти режим припинення вогню – 

німецький дипломат 

Режим припинення вогню на Донбасі треба 
зберегти всіма силами заради місцевих 

жителів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206628-stati-v-obse-rf-posirue-fejki-sodo-nerosijskih-vakcin-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206628-stati-v-obse-rf-posirue-fejki-sodo-nerosijskih-vakcin-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206660-evropejskij-regulator-ne-znajsov-oznak-togo-so-astrazeneca-spricinae-tromboz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206660-evropejskij-regulator-ne-znajsov-oznak-togo-so-astrazeneca-spricinae-tromboz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206635-premeri-kanadi-ta-svecii-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206635-premeri-kanadi-ta-svecii-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206635-premeri-kanadi-ta-svecii-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206635-premeri-kanadi-ta-svecii-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206641-treba-zberegti-rezim-pripinenna-vognu-nimeckij-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206641-treba-zberegti-rezim-pripinenna-vognu-nimeckij-diplomat.html


 

Україна в ОБСЄ нагадала про незаконно 

засудженого кримського активіста 

Приходька 

Українська делегація в ОБСЄ поінформувала 

країни-учасниці про справу кримського 

активіста Олега Приходька, засудженого за 

сфабрикованими

 

 

Євросоюз закликав Росію негайно відкрити 

усі КПВВ на Донбасі 

Євросоюз закликав Росію виконати свої 
зобов’язання у Нормандському форматі та 

забезпечити негайне відкриття усіх існуючих 

на Донбасі контрольних пунктів в’їзду-виїзду 
та двох додаткових КПВВ у Щасті та 

Золотому. 

 

Уруський хоче пожвавлення 

співробітництва з Узбекистаном 

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань 

стратегічних галузей промисловості Олег 
Уруський вважає необхідним пожвавлення 

співробітництва з Узбекистаном.

 

УКРАЇНА  

 

У Криму пройшли обшуки у дев'яти членів 

організації «Свідки Єгови» 

У четвер, 11 березня, в окупованому Криму 
пройшла серія обшуків у дев'яти будинках 

членів релігійної організації «Свідки Єгови».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206622-ukraina-v-obse-nagadala-pro-nezakonno-zasudzenogo-krimskogo-aktivista-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206622-ukraina-v-obse-nagadala-pro-nezakonno-zasudzenogo-krimskogo-aktivista-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206622-ukraina-v-obse-nagadala-pro-nezakonno-zasudzenogo-krimskogo-aktivista-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206622-ukraina-v-obse-nagadala-pro-nezakonno-zasudzenogo-krimskogo-aktivista-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206600-evrosouz-zaklikav-rosiu-negajno-vidkriti-usi-kpvv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206600-evrosouz-zaklikav-rosiu-negajno-vidkriti-usi-kpvv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206672-uruskij-hoce-pozvavlenna-spivrobitnictva-z-uzbekistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206672-uruskij-hoce-pozvavlenna-spivrobitnictva-z-uzbekistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206578-u-krimu-projsli-obsuki-u-devati-cleniv-organizacii-svidki-egovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206578-u-krimu-projsli-obsuki-u-devati-cleniv-organizacii-svidki-egovi.html


 

Законопроєкт про медіа стосується захисту 

журналістів та інформбезпеки - Ткаченко 

Законопроєкт «Про медіа» стосується довіри 
між медіа і владою, а також рівних прав медіа 

на різних майданчиках, які нині існують. 

 

ДСНС Херсонщини просить суд закрити три 

будинки для літніх людей та чотири готелі 

На Херсонщині жоден з об’єктів, що 

перевірявся після смертельної пожежі у 
приватному геріатричному будинку на 

Харківщині, повною мірою не відповідає 

правилам пожежно-техногенної безпеки, а по 7 

об’єктах подані позовні заяви на припинення 

експлуатації.

 

 

Геращенко вказав на головну причину 

підліткових самогубств 

У масштабах нашої країни рахунок самогубств 

дітей іде на кілька сотень інцидентів на рік. 

 

Поліція поки не пов'язує хвилю дитячих 

самогубств з «групами смерті» у соцмережах 

У Департаменті кіберполіції Національної 
поліції заявили, що станом на сьогодні не було 

виявлено жодної причетності дітей, які 

здійснювали спроби суїциду або і самі 

самогубства, до так званих «суїцидальних 

груп».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206632-zakonoproekt-pro-media-stosuetsa-zahistu-zurnalistiv-ta-informbezpeki-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206632-zakonoproekt-pro-media-stosuetsa-zahistu-zurnalistiv-ta-informbezpeki-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206651-dsns-hersonsini-prosit-sud-zakriti-tri-budinki-dla-litnih-ludej-ta-cotiri-goteli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206651-dsns-hersonsini-prosit-sud-zakriti-tri-budinki-dla-litnih-ludej-ta-cotiri-goteli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206611-gerasenko-vkazav-na-golovnu-pricinu-pidlitkovih-samogubstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206611-gerasenko-vkazav-na-golovnu-pricinu-pidlitkovih-samogubstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206626-policia-poki-ne-povazue-hvilu-ditacih-samogubstv-z-grupami-smerti-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206626-policia-poki-ne-povazue-hvilu-ditacih-samogubstv-z-grupami-smerti-u-socmerezah.html


 

Кіберполіція затримала кураторів «груп 

смерті», які виявилися підлітками 

Працівники Департаменту кіберполіції НПУ 
цьогоріч затримали 2 так званих кураторів 

«груп смерті», які виявилися підлітками – 13 і 

15 років.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі боєць ЗСУ отримав осколкове 

поранення 

Проросійські бойовики на Донбасі 11 березня 
вкотре порушили режим тиші, внаслідок чого 

український військовий отримав 

осколкове поранення. 

 

 

Окупанти зривали «тишу» біля трьох 

населених пунктів, поранений боєць ЗСУ 

За минулу добу, 11 березня, в районі 

проведення операції Об'єднаних сил збройні 
формування Російської Федерації чотири рази 

порушили режим припинення вогню. 

 

Україна в ОБСЄ: Росія має пояснити, як 

РЛС «Каста» потрапила на Донбас 

Виявлена Місією ОБСЄ на Донбасі РЛС 51У6 

"Каста-2Е1" вироблялася з 1989 по 2003 рік на 

потужностях Муромського заводу 
радіовимірювальних приладів (РФ) і ніколи не 

постачалася в Україну, а тому російська 

сторона має пояснити, як це озброєння 

потрапило на Донбас.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206620-kiberpolicia-zatrimala-kuratoriv-grup-smerti-aki-viavilisa-pidlitkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206620-kiberpolicia-zatrimala-kuratoriv-grup-smerti-aki-viavilisa-pidlitkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206602-na-donbasi-boec-zsu-otrimav-oskolkove-poranenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206602-na-donbasi-boec-zsu-otrimav-oskolkove-poranenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206692-okupanti-zrivali-tisu-bila-troh-naselenih-punktiv-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206692-okupanti-zrivali-tisu-bila-troh-naselenih-punktiv-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206574-ukraina-v-obse-rosia-mae-poasniti-ak-rls-kasta-potrapila-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206574-ukraina-v-obse-rosia-mae-poasniti-ak-rls-kasta-potrapila-na-donbas.html


 

Місія ОБСЄ виявила протипіхотні міни 

окупантів біля Петрівського 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 
зафіксувала на ділянці розведення сил у 

Петрівському російські протипіхотні міни.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Прокопія Перезимника і п’ятий день 

Масниці; чи час починати оранку і готуємося 

до молодика. 

 

 

Кубок світу з біатлону: сьогодні в Ново-

Место - жіночий спринт 

Дев'ятий етап Кубка світу з біатлону в Ново-

Место (Чехія) продовжить у п'ятницю, 12 

березня, жіноча спринтерська гонка на 7,5 км з 

двома вогневими рубежами. 

 

У Львові школи не призупинятимуть 

освітній процес 

Міський штаб із протидії коронавірусу 
вирішив не призупиняти освітній процес у 

школах Львова. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206593-misia-obse-viavila-protipihotni-mini-okupantiv-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206593-misia-obse-viavila-protipihotni-mini-okupantiv-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3206170-12-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3206170-12-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3206694-kubok-svitu-z-biatlonu-sogodni-v-novomesto-zinocij-sprint.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3206694-kubok-svitu-z-biatlonu-sogodni-v-novomesto-zinocij-sprint.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206630-u-lvovi-skoli-ne-prizupinatimut-osvitnij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206630-u-lvovi-skoli-ne-prizupinatimut-osvitnij-proces.html


 

Курси з медіаграмотності можуть увійти в 

базові освітні програми - МОН 

Міністерство освіти і науки України підтримує 
ініціативу Президента України і працює над 

тим, щоб курси з медіаграмотності ввійшли до 

базових освітніх програм. 

 

Корпорації Alibaba загрожує штраф у понад 

$1 мільярд 

Антимонопольні органи Китаю розглядають 

можливість накладення рекордного штрафу на 
групу Alibaba через її можливі неконкурентні 

дії.

 

 

Всеукраїнська школа онлайн стане 

частиною порталу «Дія. Цифрова освіта» 

Онлайн-платформа «Всеукраїнська школа 

онлайн» стане частиною Єдиного державного 
порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова 

освіта».

 

 

COVID-вакцина Novavax виявилась 

ефективною на 96% ДОСЛІДЖЕННЯ  

Вакцина від COVID-19 розробки 

американської компанії Novavax показала 96% 

ефективність проти оригінального штаму 

коронавірусу.
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В Англії протестують камери-пігулки для 

виявлення раку 

Національна служба охорони здоров'я Великої 
Британії (NHS) незабаром почне тестувати 

камери у формі пігулки, які можна ковтати для 

дослідження наявності хвороб у людському 

організмі. 

 

У Стамбулі відкрили завод китайського 

техногіганта Xiaomi 

Китайський технологічний гігант запустив у 

Стамбулі завод із виробництва мобільних 
телефонів Xiaomi, які продаватимуться в країні 

вже наступного місяця. 

 

У Каліфорнії сталася пожежа на заводі Tesla 

У США в місті Фрімонт, що в штаті 
Каліфорнія, сталася пожежа на заводі з 

випуску автомобілів Tesla.  

 

Єврокомісія розглядає можливість 

запровадження електронних в’їзних віз 

Європейська Комісія оголосила сьогодні про 
початок громадських консультацій, головною 

метою яких є оцінити можливість 

запровадження електронних віз на в’їзд до ЄС 

для громадян третіх, замість паперових
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У Мексиці легалізують марихуану 

Нижня палата парламенту Мексики схвалила 

законопроєкт, яким в країні легалізується 

використання марихуани. 

 

У вінницькому зоопарку бура ведмедиця 

народила малят 

У Вінниці в Подільському зоопарку бура 

ведмедиця народила рідкісне для звіринців 

елітне племінне потомство.

 

 

12 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Володимир Вернадський 

- український вчений, мислитель світового 

рівня, організатор і перший президент 

Української Академії наук.
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