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ТОП 

 

Кулеба - про статтю WP: Глибоко 

помилково зводити відносини між Україною 

та США до однієї розмови 

Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів на статтю 

The Washington Post про те, що адміністрація 

Джо Байдена очікує від Володимира 

Зеленського більших зусиль у проведенні 

реформ та в боротьбі з корупцією.

 

 

Боррель назвав основні напрями оновленої 

міграційної політики Євросоюзу 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 

оприлюднив чотири напрями вдосконалення 

політики Євросоюзу у сфері регулювання 

міграції.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208797-kuleba-pro-stattu-wp-pomilkovo-zvoditi-vidnosini-miz-ukrainou-ta-ssa-do-odniei-rozmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208797-kuleba-pro-stattu-wp-pomilkovo-zvoditi-vidnosini-miz-ukrainou-ta-ssa-do-odniei-rozmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208797-kuleba-pro-stattu-wp-pomilkovo-zvoditi-vidnosini-miz-ukrainou-ta-ssa-do-odniei-rozmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208797-kuleba-pro-stattu-wp-pomilkovo-zvoditi-vidnosini-miz-ukrainou-ta-ssa-do-odniei-rozmovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208781-borrel-nazvav-osnovni-naprami-onovlenoi-migracijnoi-politiki-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208781-borrel-nazvav-osnovni-naprami-onovlenoi-migracijnoi-politiki-evrosouzu.html


 

Британія вперше автономно ввела санкції 

проти Сирії 

Велика Британія вперше після виходу з ЄС 

застосувала автономний режим санкцій проти 

посадовців режиму президента Сирії Башара 

Асада. 

 

Смерті від тромбозу: у ВООЗ заявляють про 

відсутність зв'язку з COVID-вакцинацією 

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумія 

Свамінатан заявила, що наразі у світі немає 

задокументованих летальних випадків, 

пов'язаних з вакцинацією проти хвороби 

COVID-19.

 

 

В Австралії на протести проти сексуального 

насильства вийшли десятки тисяч людей 

Десятки тисяч жителів Австралії вийшли на 

марші по всій країні, протестуючи проти 

сексуального насильства й домагань до жінок. 

 

Microsoft може отримати $150 мільйонів з 

«плану порятунку Америки» - ЗМІ 

Уряд США планує виділити Microsoft понад 

$150 млн - це близько 25% від усієї допомоги 

на кібербезпеку, передбаченої «планом 

порятунку» в обсязі $1,9 трлн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208767-britania-vperse-avtonomno-vvela-sankcii-proti-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208767-britania-vperse-avtonomno-vvela-sankcii-proti-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208736-smerti-vid-trombozu-u-vooz-zaavlaut-pro-vidsutnist-zvazku-z-covidvakcinacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208736-smerti-vid-trombozu-u-vooz-zaavlaut-pro-vidsutnist-zvazku-z-covidvakcinacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208787-v-avstralii-na-protesti-proti-seksualnogo-nasilstva-vijsli-desatki-tisac-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208787-v-avstralii-na-protesti-proti-seksualnogo-nasilstva-vijsli-desatki-tisac-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3208811-microsoft-moze-otrimati-150-miljoniv-z-planu-poratunku-ameriki-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3208811-microsoft-moze-otrimati-150-miljoniv-z-planu-poratunku-ameriki-zmi.html


 

На столичному Подолі горів ресторан 

Київські рятувальники сьогодні ввечері 

ліквідували пожежу в ресторані на вулиці 

Сагайдачного.

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 120,7 мільйона 

У світі від початку пандемії зафіксовано понад 

120,7 мільйона випадків зараження 

коронавірусом, більш як 97 мільйонів людей 

одужали.

 

СВІТ 

 

Штати закликають ООН не визнавати 

майбутні президентські вибори у Сирії 

Офіційний Вашингтон закликав ООН не 

визнавати проведення так званих 

президентських виборів у Сирії, які режим 

Асада планує використати задля власної 

легітимізації. 

 

Іран закликає Штати повернутися до 

ядерної угоди, поки не завадили вибори 

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад 

Джавад Заріф закликав США долучитися до 

ядерної угоди, поки в Ісламській Республіці не 

відбулися вибори.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3208779-na-stolicnomu-podoli-goriv-restoran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3208779-na-stolicnomu-podoli-goriv-restoran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208834-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-1207-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208834-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-1207-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208803-stati-zaklikaut-oon-ne-viznavati-majbutni-prezidentski-vibori-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208803-stati-zaklikaut-oon-ne-viznavati-majbutni-prezidentski-vibori-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208791-iran-zaklikae-stati-povernutisa-do-adernoi-ugodi-poki-ne-zavadili-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208791-iran-zaklikae-stati-povernutisa-do-adernoi-ugodi-poki-ne-zavadili-vibori.html


 

Канада обвинувачує Росію в обстрілах 

цивільних у Сирії 

Росія та режим Асада здійснювали 

неодноразові обстріли цивільних об’єктів у 

Сирії. 

 

Один зі свідків у справі імпічменту Трампа 

отримає службове підвищення - ЗМІ 

Підполковник армії США Євген Віндман, один 

зі свідків у справі імпічменту Дональда 

Трампа, який підтвердив його неправомірні 

вчинки, може отримати підвищення.

 

 

Канада вважає вакцину AstraZeneca 

безпечною - Трюдо 

В уряді Канади не вбачають ризиків у 

застосуванні вакцини AstraZeneca для масового 

щеплення проти коронавірусу. 

 

 

Глави МЗС провідних країн Заходу: «Не 

можна дозволити трагедії Сирії тривати ще 

10 років» ЗАЯВА 

На Заході не очікують, що цьогорічні вибори в 

Сирії будуть демократичними, тож 

попереджають, що Дамаску не варто 

розраховувати на покращення відносин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208752-kanada-obvinuvacue-rosiu-v-obstrilah-civilnih-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208752-kanada-obvinuvacue-rosiu-v-obstrilah-civilnih-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208815-odin-zi-svidkiv-u-spravi-impicmentu-trampa-otrimae-sluzbove-pidvisenna-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208815-odin-zi-svidkiv-u-spravi-impicmentu-trampa-otrimae-sluzbove-pidvisenna-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208799-kanada-vvazae-vakcinu-astrazeneca-bezpecnou-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208799-kanada-vvazae-vakcinu-astrazeneca-bezpecnou-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208777-glavi-mzs-providnih-krain-zahodu-ne-mozna-dozvoliti-tragedii-sirii-trivati-se-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208777-glavi-mzs-providnih-krain-zahodu-ne-mozna-dozvoliti-tragedii-sirii-trivati-se-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208777-glavi-mzs-providnih-krain-zahodu-ne-mozna-dozvoliti-tragedii-sirii-trivati-se-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208777-glavi-mzs-providnih-krain-zahodu-ne-mozna-dozvoliti-tragedii-sirii-trivati-se-10-rokiv.html


 

В Угорщині ультраправі вимагали 

скасувати карантин 

У столиці Угорщини члени ультраправої партії 

провели акцію протесту, вимагаючи 

припинення карантинних обмежень у країні. 

 

На півдні США легкий літак упав на 

автівку, двоє загиблих 

Двоє людей загинули внаслідок падіння 

одномоторного літака в житловому районі 

неподалік Маямі, в американському штаті 

Флорида.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Джапарова презентувала Кримську 

платформу для європейських та 

євроатлантичних партнерів 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова презентувала 

Кримську платформу для європейських та 

євроатлантичних партнерів.

 

 

Зеленський у телефонній розмові запросив 

прем’єр-міністра Швеції до України 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з прем’єр-міністром 

Швеції Стефаном Левеном. Політики, зокрема, 

обговорили боротьбу з коронавірусом.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208805-v-ugorsini-ultrapravi-vimagali-skasuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208805-v-ugorsini-ultrapravi-vimagali-skasuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208793-na-pivdni-ssa-legkij-litak-upav-na-avtivku-dvoe-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3208793-na-pivdni-ssa-legkij-litak-upav-na-avtivku-dvoe-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3208742-dzaparova-prezentuvala-krimsku-platformu-dla-evropejskih-ta-evroatlanticnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3208742-dzaparova-prezentuvala-krimsku-platformu-dla-evropejskih-ta-evroatlanticnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3208742-dzaparova-prezentuvala-krimsku-platformu-dla-evropejskih-ta-evroatlanticnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3208742-dzaparova-prezentuvala-krimsku-platformu-dla-evropejskih-ta-evroatlanticnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208774-zelenskij-zaprosiv-premerministra-svecii-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208774-zelenskij-zaprosiv-premerministra-svecii-do-ukraini.html


УКРАЇНА 

 

Вибори мера Харкова можуть відбутися 31 

жовтня – Корнієнко 

Вибори мера Харкова можуть відбутися в 

останню неділю жовтня, відповідний проєкт 

постанови Верховна Рада розгляне на 

поточному або наступному пленарному тижні.  

 

Цьогоріч на Донбасі почнуть будувати 

«точки тяжіння» - Мендел 

У 2021 році на Донбасі розпочнеться 

будівництво так званих "точок тяжіння" - 

освітніх класів, доступу до інтернету, 

кінотеатрів, сільських клубів. 

 

 

Двом охоронцям з донецької катівні 

«Ізоляція» оголосили підозру 

Прокуратура заочно повідомила про підозру 

двом бойовикам, які знущалися з полонених у 

донецькій незаконній в’язниці «Ізоляція». 

 

Кіберполіція викрила банду хакерів, яка 

викрала у бізнесменів мільйони 

Працівники Департаменту кіберполіції НПУ 

викрили групу зловмисників, які за допомогою 

шкідливого програмного забезпечення викрали 

більше як 5 мільйонів гривень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208740-vibori-mera-harkova-mozut-vidbutisa-31-zovtna-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208740-vibori-mera-harkova-mozut-vidbutisa-31-zovtna-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208750-cogoric-na-donbasi-pocnut-buduvati-tocki-tazinna-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208750-cogoric-na-donbasi-pocnut-buduvati-tocki-tazinna-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208801-dvom-ohoroncam-z-doneckoi-kativni-izolacia-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208801-dvom-ohoroncam-z-doneckoi-kativni-izolacia-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208819-kiberpolicia-vikrila-bandu-hakeriv-aka-vikrala-u-biznesmeniv-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208819-kiberpolicia-vikrila-bandu-hakeriv-aka-vikrala-u-biznesmeniv-miljoni.html


 

Семеро затриманих, 22 підозри: ДБР 

відзвітувало про роботу за тиждень 

Протягом другого тижня березня слідчі 

Держбюро розслідувань затримали сімох осіб, 

ще 22 отримали повідомлення про підозру.

 

 

Платні камери в СІЗО вже «заробили» 

майже 2,8 мільйона - Мін’юст 

За користування платною послугою з надання 

поліпшених побутових умов у слідчих 

ізоляторах сплачено майже 2,8 мільйона 

гривень. 

 

Пожежі на Луганщині: голові ОДА не 

повідомляли про підозру - прокуратура 

Правоохоронці не повідомляли очільнику 

Луганської облдержадміністрації Сергію 

Гайдаю про підозру у недбальстві в рамках 

кримінальної справи стосовно масштабних 

пожеж у минулому році.

 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 27,64 

Національний банк України на вівторок, 16 

березня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні до долара США на 9 копійок - до 

27,6434 грн за долар.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208813-semero-zatrimanih-22-pidozri-dbr-vidzvituvalo-pro-robotu-za-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208813-semero-zatrimanih-22-pidozri-dbr-vidzvituvalo-pro-robotu-za-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208807-platni-kameri-v-sizo-vze-zarobili-majze-28-miljona-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208807-platni-kameri-v-sizo-vze-zarobili-majze-28-miljona-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208769-pozezi-na-lugansini-golovi-oda-ne-povidomlali-pro-pidozru-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208769-pozezi-na-lugansini-golovi-oda-ne-povidomlali-pro-pidozru-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208836-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2764.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208836-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2764.html


 

В Україні за добу - 9 642 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 15 березня, 

зареєстрували 9 642 нові випадки COVID-19. 

Одужали 6 202  особи.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

ОБСЄ нарахувала на Донбасі 174 

порушення «тиші» за вихідні ЗВІТ 

Протягом минулих вихідних СММ ОБСЄ 

зафіксувала у Донецькій області 143 

порушення режиму припинення вогню та 31 - 

на Луганщині. 

 

Окупанти відкрили вогонь із заборонених 

мінометів біля двох населених пунктів 

За минулу добу, 15 березня, в районі 

проведення операції Об'єднаних сил збройні 

формування Російської Федерації 10 разів 

порушили режим припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 березня: народний календар і астровісник 

Нині Євтропія; починаймо вишивати 

Великодню скатертину; щодо погоди, то 

пильнуйте за птахами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208832-v-ukraini-za-dobu-9-642-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208832-v-ukraini-za-dobu-9-642-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208795-obse-za-vihidni-narahuvala-na-donbasi-174-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208795-obse-za-vihidni-narahuvala-na-donbasi-174-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208821-okupanti-obstrilali-iz-zaboronenih-minometiv-pozicii-zsu-bila-dvoh-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208821-okupanti-obstrilali-iz-zaboronenih-minometiv-pozicii-zsu-bila-dvoh-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3208702-16-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3208702-16-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Експерти МОЗ закликають не призначати 

без потреби антибіотики при «короні» 

На Закарпатті експерти МОЗ закликали не 

призначати та не приймати без потреби 

антибіотики при COVID-19. 

 

 

Зеленський: З нетерпінням чекаю зустрічі з 

представниками України у Warrior Games 

Президент України Володимир Зеленський 

чекає зустрічі з учасниками команди України у 

Warrior Games (Іграх воїнів). 

 

 

На проспекті Бандери обмежують рух до 

кінця літа КАРТА 

Починаючи з 7:00 16 березня у зв'язку з 

ремонтом обмежується рух транспорту на 

проспекті Бандери. 

 

Природно-заповідний фонд має становити 

30% від території України – депутатка 

Відповідно до європейської програми 

збереження біологічного різноманіття, Україна 

до 2030 року має збільшити територію 

природно-заповідного фонду з 6,7% від 

загальної площі країни до 30%. 
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У столиці відкрилася виставка про життя 

людей, долю яких зруйнувала війна 

У Києві стартувала фотовиставка JUS IN 

BELLO відомого фотографа-документаліста 

Сергія Моргунова, яка триватиме до 22 

березня, та яка демонструє зруйновані війною 

міста і людські долі на сході України.

 

У Львові проходить форум військових 

письменників 

У Львівському будинку офіцерів проходить ІІІ 

Всеукраїнський форум військових 

письменників, який об’єднав майже 30 

учасників - захисників України.

 

 

16 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, було засновано 

Українське національне агентство - 

Укрінформ.
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