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ТОП 

 

Путін використовував Деркача для 

втручання в американські вибори - розвідка 

США 

Американська розвідка вказала на конкретні дії 

Володимира Путіна, який через українського 

депутата Андрія Деркача намагався 
дискредитувати Джо Байдена на виборах у 

США та посприяти перемозі Дональда Трампа. 

 

Трамп не виключає, що знову піде у 

президенти 

Експрезидент США Дональд Трамп заявив у 
вівторок, що вибори 2020 року «треба було 

скасувати» та не виключив своєї участі в 

подальших перегонах. 
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Лукашенко створив «конституційну» 

комісію 

Олександр Лукашенко підписав указ про 
створення Конституційної комісії, що має 

напрацювати проєкт змін до Конституції 

Білорусі. 

 

 

Штати ведуть переговори щодо постачання 

вакцин іншим країнам - Байден 

Офіційний Вашингтон веде переговори з 

низкою країн щодо постачання туди COVID-

вакцини з США. 

 

Степанов про вакцинацію в Україні: 

Побічну реакцію зафіксували у 0,5% 

випадків 

В Україні на понад 62 тисячі щеплень від 

COVID-19 було зафіксовано 361 незначну 
побічну реакцію, з них 2 випадки потребували 

нагляду лікарів. 

 

Ізраїль обстріляв сирійські склади зброї 

біля Дамаска ВІДЕО  

У ніч на середу, 17 березня, Армія оборони 

Ізраїлю обстріляла склади поблизу Дамаска, 

де зберігалася зброя. 
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Святкування нового року в Ірані: тисячі 

поранених, троє загиблих 

Під час традиційного відзначення Фестивалю 
вогню в Ірані, що передує початку перського 

нового року, постраждало більше тисячі осіб. 

 

У світі зафіксували понад 121,2 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 17 березня зафіксували 

121 278 367 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

За добу в Україні - 11 833 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 16 березня, виявили 

11 833 випадки зараження коронавірусом, 

водночас одужали 5 467 осіб.

 

СВІТ 

 

Єврокомісія офіційно звинуватила 

Британію у порушенні Brexit-угоди 

Європейська Комісія надіслала формальне 

повідомлення Великій Британії щодо 

порушення нею власних зобов’язань за 

Протоколом щодо Ірландії та Північної 
Ірландії, який є складовою Угоди про вихід 

Великої Британії з ЄС.
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ЄС планує заборонити імпорт продуктів, 

вироблених за неекологічними технологіями 

Євросоюз перегляне своє енергетичне 
законодавство, щоб краще адаптувати його до 

своїх кліматичних цілей, і закриє європейський 

ринок для продуктів, зокрема, металу, які 

вироблені за допомогою неекологічних 

технологій.

 

 

Іран почав збагачувати уран на 

вдосконаленій центрифузі – ЗМІ 

Тегеран почав збагачувати уран на підземному 
заводі в Натанзі за допомогою вдосконаленої 

центрифуги IR-4, що вважається новим 

порушенням Іранської

 

 

КНДР розкритикувала військові навчання 

США і Південної Кореї 

Сестра лідера КНДР, заступниця завідувача 

відділу пропаганди й агітації ЦК Трудової 

партії Кореї Кім Йо Чжон розкритикувала 
спільні військові навчання Південної Кореї та 

США, заявивши, що це не сприяє діалогу та 

співпраці. 

 

У США сталися напади на азійські спа-

салони: вісім осіб загинули 

Внаслідок стрілянини у двох спа-салонах в 
Атланті (штат Джорджія, США), а також 

незадовго ще в одній локації у передмісті 

загинули восьмеро людей, більшість із яких – 

жінки азійського походження.
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США переживають найбільший 

міграційний сплеск за останні десятиліття 

Сполучені Штати наразі мають бути готовими 
до наслідків найбільшого за останні 20 років 

міграційного сплеску, який спостерігається 

зараз на південно-західному кордоні.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна розраховує на співпрацю з США у 

сфері оборони та безпеки - Разумков 

Україна сподівається на плідну співпрацю зі 
Сполученими Штатами Америки, зокрема, у 

парламентському вимірі та у сфері оборони та 

безпеки. 

 

 

Затриманий в окупованому Криму 

«український агент» виявився журналістом 

Радіо Свободи 

Затриманий ФСБ у Криму "український агент" 
Владислав Єсипенко виявився журналістом-

фрілансером Радіо Свобода (проєкт 

Крим.Реалії).

 

 

Японія надала військово-медичним 

закладам України $3 мільйони - Таран 

Міністр оборони України Андрій Таран 
переконаний, що візит до Японії надасть 

нового імпульсу розвитку двостороннього 

українсько-японського оборонного 

співробітництва.
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Питання придністровського врегулювання 

обговорили з представниками ОБСЄ в Офісі 

Президента 

Заступник керівника Офісу Президента 

України Ігор Жовква обговорив питання 

придністровського врегулювання зі 

спеціальним представником чинного голови 

ОБСЄ Томасом Майр-Хартінгом

 

 

У Польщі запланували створити 

український віртуальний некрополь 

У Польщі група українських активістів 
ініціювала створення у країні віртуального 

українського некрополя «Живі у нашій 

пам’яті».

 

 

У Нідерландах у дату псевдореферендуму в 

Криму показали український фільм «Вибір» 

У Нідерландах у дату незаконного 

референдуму в Криму показали український 

фільм “Вибір” про вибір та трагедію як окремої 

людини, так і всієї країни.

 

УКРАЇНА 

 

ОАСК відкрив провадження у справі про 

анулювання реєстрації партії «Ідея нації» 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження у справі про анулювання 

реєстрації партії «Ідея нації». 
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«Харківські угоди»: політолог каже, що 

відповісти мають організатори 

Спроби притягнути народних депутатів, які 
голосували за ратифікацію "Харківських угод", 

до кримінальної відповідальності можуть бути 

оскаржені в судовому порядку. 

 

Вугільні регіони очікують на поступову 

трансформацію – Чернишов 

Вугільні регіони України очікують на 

поступову та поетапну трансформацію – вже 
створена постійна робоча група, яка розробила 

необхідну програму.  

 

Чи станемо ми багатші: що думають 

українці про зміни в економіці  ОПИТУВАННЯ  

Українці не надто вірять у швидкі позитивні 

зміни в економічній сфері: лише 9% вважають, 

що в найближчі три місяці економічне 
становище країни зміниться на краще, 30% 

переконані, що воно погіршиться, а 52% не 

очікують змін.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на середу, 17 

березня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні до долара США на 1 копійку - до 

27,6525 грн за долар.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі дев'ять разів зривали 

«тишу», травмований боєць ЗСУ 

Так, протягом минулої доби, 16 березня, в 
районі проведення операції Об’єднаних сил 

було зафіксовано 9 порушень режиму 

припинення вогню.  

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Герасима; про граків і 

біткоїн, куди йти в нових мештах і навіщо 

купувати білу фарбу. 

 

 

МОЗ виділило €145 тисяч для 

трансплантації кісткового мозку малюку зі 

Львівщини 

Міністерство охорони здоров’я України 
виділило 145 тис. євро для пересадки 

кісткового мозку шестимісячному хлопчику зі 

Львівщини. Операцію проведуть в Італії. 

 

 

Режисер Спайк Лі очолить журі 74-го 

Каннського кінофестивалю 

Американський кінорежисер Спайк Лі, який 

минулого року мав очолити журі Каннського 

кінофестивалю, але через його скасування не 

зробив цього, виконає цю місію цьогоріч. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209513-moz-vidililo-145-tisac-dla-transplantacii-kistkovogo-mozku-maluku-zi-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209513-moz-vidililo-145-tisac-dla-transplantacii-kistkovogo-mozku-maluku-zi-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209513-moz-vidililo-145-tisac-dla-transplantacii-kistkovogo-mozku-maluku-zi-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209468-reziser-spajk-li-ocolit-zuri-74go-kannskogo-kinofestivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209468-reziser-spajk-li-ocolit-zuri-74go-kannskogo-kinofestivalu.html


 

Українські серіальні видання занесуть у 

міжнародну базу ІSSN 

Україна долучилася до автоматизованої 
інформаційної системи серіальних видань 

ІSSN, що охоплює весь діапазон зафіксованих 

знань. 

 

 

Сільське господарство в Україні має стати 

кліматично орієнтованим - Міндовкілля 

Сільське господарство в Україні має стати 

кліматично орієнтованим, враховувати 

складові захисту довкілля та кліматичних змін. 

 

Анімаційний проєкт «Мишко та Місячна 

Дзвінка» повезли на форум у Швецію 

Український анімаційний проєкт "Мишко та 

Місячна Дзвінка" представлять на шведському 

спеціалізованому форумі M:brane Forum 2021 

 

 

Японський суд визнав заборону на 

одностатеві шлюби неконституційною 

Неможливість укладення офіційного 
одностатевого шлюбу у Японії суперечить 

конституції країни. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209434-ukrainski-serialni-vidanna-zanesut-u-miznarodnu-bazu-issn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209434-ukrainski-serialni-vidanna-zanesut-u-miznarodnu-bazu-issn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209525-silske-gospodarstvo-v-ukraini-mae-stati-klimaticno-orientovanim-mindovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209525-silske-gospodarstvo-v-ukraini-mae-stati-klimaticno-orientovanim-mindovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209458-animacijnij-proekt-misko-ta-misacna-dzvinka-povezli-na-forum-u-sveciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209458-animacijnij-proekt-misko-ta-misacna-dzvinka-povezli-na-forum-u-sveciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3209530-aponskij-sud-viznav-zaboronu-na-odnostatevi-slubi-nekonstitucijnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3209530-aponskij-sud-viznav-zaboronu-na-odnostatevi-slubi-nekonstitucijnou.html


 

Українці найбільше довіряють армії, 

волонтерам і церкві ОПИТУВАННЯ  

Українці серед державних та суспільних 
інститутів найчастіше висловлюють довіру до 

Збройних сил, волонтерських організацій і 

церкви, а серед політиків – до Дмитра 

Разумкова і Володимира Зеленського. 

 

Facebook випустить спеціальну платформу 

для письменників та журналістів 

Компанія Facebook Inc упродовж найближчих 

місяців випустить у США нову видавничу 
платформу, що дозволяє незалежним 

письменникам та

 

 

17 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 1917 році, в Києві, було створено 

Українську Центральну Раду – національний 

політичний центр, згодом перший український 

парламент, який
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209417-ukrainci-najbilse-doviraut-armii-volonteram-i-cerkvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209417-ukrainci-najbilse-doviraut-armii-volonteram-i-cerkvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3209421-facebook-vipustit-specialnu-platformu-dla-pismennikiv-ta-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3209421-facebook-vipustit-specialnu-platformu-dla-pismennikiv-ta-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209082-17-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209082-17-berezna-pamatni-dati.html

