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ТОП 

 

Партія Меркель не змогла перемогти на 

виборах у двох землях Німеччини 

Вибори в ландтаги - місцеві парламенти - у 

федеральних землях Райнланд-Пфальц і Баден-

Вюртемберг стали неприємним сюрпризом для 

Християнсько-демократичного союзу. 

 

Адміністрація Байдена пов'язує із 

Зеленським низку очікувань - WP 

Адміністрація Джо Байдена очікує від 
Президента України Володимира Зеленського 

більших зусиль у проведенні реформ та в 

боротьбі з корупцією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208008-partia-merkel-ne-zmogla-peremogti-na-viborah-u-dvoh-zemlah-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208008-partia-merkel-ne-zmogla-peremogti-na-viborah-u-dvoh-zemlah-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208016-administracia-bajdena-povazue-iz-zelenskim-nizku-ocikuvan-the-washington-post.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208016-administracia-bajdena-povazue-iz-zelenskim-nizku-ocikuvan-the-washington-post.html


 

У найбільшому місті М'янми ввели воєнний 

стан 

Військові, які захопили владу в М'янмі, ввели 
воєнний стан у двох районах найбільшого 

міста країни Янгона. 

 

AstraZeneca не виявила доказів, що 

щеплення призводять до тромбозу 

Виробник COVID-вакцини AstraZeneca на 

підставі власного дослідження заявляє про 
відсутність доказів підвищеного ризику 

утворення тромбів після застосування 

препарату.

 

 

У Чикаго на вечірці застрелили двох людей, 

поранених - більше десятка 

Унаслідок стрілянини в одному з найбільших 

міст США - Чикаго - поранення дістали 
щонайменше 15 осіб, двоє з них невдовзі 

померли. 

 

У світі зафіксували понад 120,4 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 15 березня зафіксували 

120 417 174 випадки зараження коронавірусом.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208038-u-najbilsomu-misti-manmi-vveli-voennij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208038-u-najbilsomu-misti-manmi-vveli-voennij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208031-astrazeneca-ne-viavila-dokaziv-so-seplenna-prizvodat-do-trombozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208031-astrazeneca-ne-viavila-dokaziv-so-seplenna-prizvodat-do-trombozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208026-u-cikago-na-vecirci-zastrelili-dvoh-ludej-poranenih-bilse-desatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208026-u-cikago-na-vecirci-zastrelili-dvoh-ludej-poranenih-bilse-desatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208061-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1204-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208061-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1204-miljona-vipadkiv-covid19.html


СВІТ 

 

Косово відкрило посольство в Єрусалимі 

Через півтора місяця після встановлення 

дипломатичних відносин з Ізраїлем Республіка 

Косово відкрила посольство в Єрусалимі. 

 

Британські політики засудили дії поліції на 

акції пам'яті загиблої активістки 

Дії лондонської поліції під час акції пам'яті 

активістки Сари Еверард зазнали різкої 
критики представників усіх політичних кіл 

Британії. 

 

 

Головний інфекціоніст США попередив про 

нову хвилю пандемії 

Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст 
Сполучених Штатів заявив про загрозу нової 

хвилі коронавірусної інфекції.

 

 

Санду хоче ввести надзвичайний стан у 

Молдові через COVID-19 

Вища рада безпеки Молдови рекомендувала 

уряду та парламенту оголосити в державі 
надзвичайний стан терміном на два тижні - у 

зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208041-kosovo-vidkrilo-posolstvo-v-erusalimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208041-kosovo-vidkrilo-posolstvo-v-erusalimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208043-britanski-politiki-zasudili-dii-policii-na-akcii-pamati-zagibloi-aktivistki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208043-britanski-politiki-zasudili-dii-policii-na-akcii-pamati-zagibloi-aktivistki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208029-golovnij-infekcionist-ssa-poperediv-pro-novu-hvilu-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208029-golovnij-infekcionist-ssa-poperediv-pro-novu-hvilu-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208020-sandu-hoce-zaprovaditi-nadzvicajnij-stan-u-moldovi-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208020-sandu-hoce-zaprovaditi-nadzvicajnij-stan-u-moldovi-cerez-covid19.html


 

Фінляндія при вакцинації може приділити 

особливу увагу іноземцям 

Фінські експерти припускають, що в ході 
вакцинації від COVID-19 наголос може бути 

зроблений на щепленні іноземців і мешканців 

регіонів з найвищим ризиком зараження.

 

 

Медики США вивчають можливість 

скорочення соціальної дистанції до 1 метра 

Центри з контролю та профілактики 
захворювань США (CDC) вивчають 

інформацію про можливість скорочення 

соціальної дистанції в умовах пандемії.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Безпілотник з українським двигуном 

успішно пройшов чергове випробування в 

Туреччині ВІДЕО 

БПЛА Akıncı турецької розробки, обладнаний 

двигуном українського виробництва, успішно 

пройшов чергове випробування. 

 

СКУ привітав з Днем добровольця: Слава 

пошириться в усі кутки світу, де живуть 

українці 

Українські добровольці стали прикладом 

мужності, їхня слава пошириться в усі кутки 

світу, де живуть українці.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208050-finlandia-pri-vakcinacii-moze-pridiliti-osoblivu-uvagu-inozemcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208050-finlandia-pri-vakcinacii-moze-pridiliti-osoblivu-uvagu-inozemcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208045-mediki-ssa-vivcaut-mozlivist-skorocenna-socialnoi-distancii-do-1-metra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208045-mediki-ssa-vivcaut-mozlivist-skorocenna-socialnoi-distancii-do-1-metra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3208012-bezpilotnik-z-ukrainskim-dvigunom-uspisno-projsov-cergove-viprobuvanna-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3208012-bezpilotnik-z-ukrainskim-dvigunom-uspisno-projsov-cergove-viprobuvanna-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3208012-bezpilotnik-z-ukrainskim-dvigunom-uspisno-projsov-cergove-viprobuvanna-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3208012-bezpilotnik-z-ukrainskim-dvigunom-uspisno-projsov-cergove-viprobuvanna-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3208025-sku-privitav-z-dnem-dobrovolca-slava-posiritsa-v-usi-kutki-svitu-de-zivut-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3208025-sku-privitav-z-dnem-dobrovolca-slava-posiritsa-v-usi-kutki-svitu-de-zivut-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3208025-sku-privitav-z-dnem-dobrovolca-slava-posiritsa-v-usi-kutki-svitu-de-zivut-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3208025-sku-privitav-z-dnem-dobrovolca-slava-posiritsa-v-usi-kutki-svitu-de-zivut-ukrainci.html


УКРАЇНА 

 

Дубінського можуть виключити зі «Слуги 

народу» найближчим часом – Корнієнко 

Політична партія "Слуга народу" може 
найближчим часом розглянути питання про 

виключення народного депутата Олександра 

Дубінського зі своїх лав. 

 

«Лежав із порізаними венами»: як знайшли 

підозрюваного у вбивстві Маші Борисово 

Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, як 

розшукали та затримали підозрюваного у 
вбивстві 7-річної Марії Борисової з 

Херсонщини.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 15 

березня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні до долара США на 2 копійки - до 

27,7305 грн за долар. 

 

В Україні - 6 792 нових випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 14 березня, 

зареєстрували 6 792 нових випадки COVID-19. 

Померли 130 осіб.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208000-dubinskogo-mozut-vikluciti-zi-slugi-narodu-najblizcim-casom-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208000-dubinskogo-mozut-vikluciti-zi-slugi-narodu-najblizcim-casom-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208006-lezav-iz-porizanimi-venami-ak-znajsli-pidozruvanogo-u-vbivstvi-masi-borisovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208006-lezav-iz-porizanimi-venami-ak-znajsli-pidozruvanogo-u-vbivstvi-masi-borisovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208073-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208073-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208077-v-ukraini-6-792-novih-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208077-v-ukraini-6-792-novih-vipadki-koronavirusu.html


 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На окупованому Донбасі зафіксували танки 

поза місцями зберігання - штаб ООС 

Безпілотник місії ОБСЄ зафіксував на полігоні 
поблизу населеного пункту Круглик два танки 

за межами виділених місць зберігання 

озброєння. 

 

Окупанти на Донбасі минулої доби 13 разів 

зривали «тишу», поранений боєць ЗСУ 

Протягом минулої доби, 14 березня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил було 
зафіксовано 13 порушень режиму припинення 

вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Чистий понеділок; гриземо 

жилованики, п’ємо святу воду й уникаємо 

пустопорожніх балачок. 

 

У християн східного обряду починається 

Великий піст 

У християн східного обряду 15 березня 

починається Великий піст, який триватиме до 2 

травня – Світлого Христового Воскресіння.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208039-na-okupovanomu-donbasi-zafiksuvali-tanki-poza-miscami-zberiganna-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208039-na-okupovanomu-donbasi-zafiksuvali-tanki-poza-miscami-zberiganna-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208065-okupanti-na-donbasi-minuloi-dobi-13-raziv-zrivali-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208065-okupanti-na-donbasi-minuloi-dobi-13-raziv-zrivali-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3206871-15-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3206871-15-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208057-u-hristian-shidnogo-obradu-pocinaetsa-velikij-pist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208057-u-hristian-shidnogo-obradu-pocinaetsa-velikij-pist.html


 

114-річна жителька Канади отримала першу 

дозу COVID-вакцини 

Найстарша жителька Канади, 114-річна Філліс 
Ріджвей зробила перше з двох щеплень проти 

коронавірусу.

 

У столиці Японії офіційно почався сезон 

цвітіння сакури 

Метеорологічне управління Японії оголосило 

про початок сезону цвітіння сакури в Токіо.

 

 

Університет у Британії порадив уникати 

слів «батько» й «мати» 

Манчестерський університет (Велика Британія) 

оприлюднив рекомендації для співробітників, 

пропонуючи використовувати "гендерно-

нейтральні терміни".

 

 

15 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1939 році, була проголошена 

незалежність Карпатської України.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208035-114ricna-zitelka-kanadi-otrimala-persu-dozu-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208035-114ricna-zitelka-kanadi-otrimala-persu-dozu-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208054-u-stolici-aponii-oficijno-pocavsa-sezon-cvitinna-sakuri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208054-u-stolici-aponii-oficijno-pocavsa-sezon-cvitinna-sakuri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208051-universitet-u-britanii-poradiv-unikati-sliv-batko-j-mati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208051-universitet-u-britanii-poradiv-unikati-sliv-batko-j-mati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206963-15-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206963-15-berezna-pamatni-dati.html

