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ТОП 

 

Російського посла у США викликали до 

Москви після заяви Байдена 

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов 

запрошений у Москву на консультації з метою 

проаналізувати, «що робити і куди рухатися в 

контексті відносин з США». 

 

 

Авіатроща МАУ: міжнародна група взяла 

до відома звіт Ірану та має низку вимог 
ЗАЯВА  

Міжнародна група з координації допомоги 
жертвам рейсу PS752 повідомила, що 

продовжуватиме вимагати від Ірану 

підзвітності та прозорості в зв’язку з трагедією 

та справедливості для жертв. 
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Кравчук пояснив, чому Штати мають 

приєднатись до «Норманді» 

Голова української делегації в Тристоронній 
контактній групі, перший президент України 

Леонід Кравчук заявив, що підтримує ідею 

розширення «нормандського формату» за 

рахунок США.

 

 

Сьогодні в Україні відновлюється видача 

дозволів на зброю - Клименко 

В Україні із 18 березня відновлюється процес 
оформлення, видачі дозволів та перереєстрації 

дозволених видів зброї. 

 

Помер президент Танзанії 

Помер 61-річний президент Танзанії Джон 

Маґуфулі від серцевих ускладнень.

 

 

Євросоюзу потрібна спільна стратегія щодо 

Росії - Маас 

ЄС потребує єдиної стратегії щодо Росії, про 

це йтиметься на перемовинах у Брюсселі 

наступного тижня.
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Школярів цьогоріч звільнили від державної 

підсумкової атестації 

Учнів четвертих та дев'ятих класів звільнять 
від проходження державної підсумкової 

атестації у 2020/2021 навчальному році.

 

 

За добу в Україні - 15 053 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 17 березня, виявили 
15 053  випадки зараження коронавірусом, 

натомість одужали 6 514 осіб.

 

 

У світі від коронавірусу одужали понад 98,2 

мільйона осіб 

У світі станом на ранок 18 березня зафіксували 

понад 121,8, мільйона випадків зараження 

коронавірусом, із них - понад 2,6 мільйона 

летальних, одужали вже понад 98,2 мільйона 

осіб.

 

СВІТ 

 

Адміністрація Байдена матиме інший підхід 

до РФ, ніж команда Трампа – Білий дім 

Підхід нинішньої адміністрації США до 

двосторонніх відносин з Росією буде іншим, 

ніж за часів президентства Дональда Трампа, і 
російська сторона вже скоро відчує нову ціну 

за свою зловмисну діяльність. 
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Пхеньян може готувати нове випробування 

зброї - CNN 

Американська розвідка підозрює, що Північна 
Корея може готуватися до проведення свого 

першого випробування зброї з моменту вступу 

на посаду президента США Джо Байдена. 

 

Прем’єр Британії заявив, що вакцинується 

препаратом AstraZeneca 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон заявив, що планує зробити щеплення 
вакциною від коронавірусу Oxford/AstraZeneca 

«дуже скоро».

 

 

США та Туреччина проведуть спільні 

маневри у Східному Середземномор’ї 

Туреччина та США проведуть спільні військові 

маневри у Східному Середземномор’ї.

 

 

Нападника на спа-салони в США офіційно 

обвинуватили у вбивстві 

Молодий чоловік, який розстріляв у азійських 
спа-салонах у штаті Джорджія вісім людей – 

головним чином, жінок – отримав офіційні 

обвинувачення у вбивстві.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

США не відмовляться від підтримки 

реінтеграції Криму та Донбасу - радник 

Президента 

Вашингтон ніколи не відмовиться від 

підтримки реінтеграції Криму та Донбасу та не 

визнає Крим частиною Росії. 

 

Росії не вдасться спростувати, що Крим це 

Україна – Британія в ООН 

Своєю неправомірною окупацією Криму 

Російська Федерація порушила перший 
принцип міжнародного права, тому 

цивілізований світ ніколи не визнає заяв 

Кремля про привласнення українського 

півострова. 

 

 

Британія продовжить співпрацювати з 

Україною та зміцнювати її армію 

Уряд Сполученого Королівства в 

оприлюдненому Комплексному огляді безпеки, 

оборони, розвитку та зовнішньої політики до 
2030 підтвердив зобов'язання Великої Британії 

продовжити співпрацю з Україною з метою 

зміцнення її Збройних Сил. 

 

 

РФ має забезпечити міжнародний 

моніторинг в окупованому Криму - країни 

ООН ЗАЯВА  

Російські інформаційні заходи в ООН по 
Криму націлені на спотворення уяви про 

реальну ситуацію на півострові, яку Москва 

ретельно приховує, у тому числі шляхом 
блокування доступу міжнародних 

спостерігачів. 
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Українська делегація в ТКГ запропонувала 

напередодні Великодня почати 

розмінування 

Українська делегація в ТКГ запропонувала 

напередодні Великодня спільно розпочати 

«гуманітарне розмінування».

 

 

Канадські інструктори-сапери завершили 

десяту за рахунком ротацію в Україні 

Канадські військові інструктори-сапери 10-ї 
ротації завершили свою місію в Україні, де 

вони готували українських військових до 

протидії саморобним вибуховим пристроям за 

стандартами НАТО. 

 

Ще одного активіста в Криму направили на 

примусову психіатричну експертизу 

Кримськотатарського активіста Азамата 

Еюпова, заарештованого в окупованому Криму 
17 лютого, направили на примусову судово-

психіатричну експертизу і розгляд скарги на 

його арешт провели без нього.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков каже, що його не запрошували до 

політради партії «Слуга народу» 

Голову парламенту Дмитра Разумкова не 
запрошували до складу політради партії 

«Слуга народу». 
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Вища рада правосуддя винесла 

попередження судді ВАКС, який веде 

справи суддів ОАСК 

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради 

правосуддя (ВРП) притягнула до 

дисциплінарної відповідальності суддю 

Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 

Андрія Біцюка, застосувавши до нього  

 

 

До затриманого в окупованому Криму 

журналіста не пустили адвоката 

До затриманого в Криму журналіста 

Владислава Єсипенка не пускають незалежних 

адвокатів. 

 

В Офісі Президента спрогнозували, де 

працюватиме іпотека під 7% 

Найбільше учасників державної програми 

"Доступна іпотека під 7%" припаде на великі 

обласні центри. 

 

 

Програма медгарантій передбачає три 

пакети з психіатричної допомоги - МОЗ 

У Програмі медичних гарантій (ПМГ), яка 
розпочнеться з 1 квітня, передбачено три 

пакети з надання психіатричної допомоги, 

зокрема планується запровадити надання 
психіатричної допомоги 

мультидисциплінарними мобільними 

командами. 
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На Тернопільщині оновлять Дорогу єдності 

М-30 

На Тернопільщині розпочинають відновлювати 
Дорогу єдності М-30 Стрий – Ізварине у 

Тернопільській області. Вже підписано угоду з 

підрядником.  

 

 

СБУ заблокувала два канали 

переправлення нелегалів в Україну 

Співробітники СБУ заблокували у Луганській 

та Закарпатській областях два канали 

нелегальної міграції до України. 

 

 

Поліція назвала причини вибуху у Боярці 

Поліціянти Київщини з'ясували, що причиною 
вибуху у Боярці став саморобний вибуховий 

пристрій. 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 18 

березня 2021 року, послабив офіційний курс 
гривні до долара США на 5 копійок - до 

27,6978 грн за долар. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210300-policia-nazvala-pricini-vibuhu-u-boarci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3210387-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3210387-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли із заборонених 

мінометів позиції ЗСУ під Луганським 

За минулу добу, 17 березня, в районі 
проведення операції Об'єднаних сил збройні 

формування Російської Федерації дев'ять разів 

порушили режим припинення вогню. 

 

Розвідка ідентифікувала військових РФ, які 

вчиняли злочини на території України 

Воєнна розвідка України ідентифікувала 

російських військовослужбовців, що вчиняли 

військові злочини на території України.

 

 

Місія ОБСЄ за добу нарахувала на 

Донеччині 30 порушень «тиші» 

СММ ОБСЄ упродовж минулої доби 

зафіксувала 30 порушень режиму припинення 
вогню у Донецькій області та не виявила 

жодного такого порушення на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Загибель птахів: на Херсонщині 

рекомендували обмежити використання 

пестицидів 

На Херсонщині аграріям рекомендували 
призупинити на три тижні застосування в 40-

кілометровій зоні, прилеглій до Біосферного 

заповідника 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210383-okupanti-obstrilali-iz-zaboronenih-minometiv-pozicii-zsu-pid-luganskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210383-okupanti-obstrilali-iz-zaboronenih-minometiv-pozicii-zsu-pid-luganskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210242-rozvidka-identifikuvala-vijskovih-rf-aki-vcinali-zlocini-na-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210242-rozvidka-identifikuvala-vijskovih-rf-aki-vcinali-zlocini-na-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210314-misia-obse-za-dobu-narahuvala-na-doneccini-30-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210314-misia-obse-za-dobu-narahuvala-na-doneccini-30-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210226-zagibel-ptahiv-na-hersonsini-rekomenduvali-obmeziti-vikoristanna-pesticidiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210226-zagibel-ptahiv-na-hersonsini-rekomenduvali-obmeziti-vikoristanna-pesticidiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210226-zagibel-ptahiv-na-hersonsini-rekomenduvali-obmeziti-vikoristanna-pesticidiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210226-zagibel-ptahiv-na-hersonsini-rekomenduvali-obmeziti-vikoristanna-pesticidiv.html


 

Світові зірки кіно і музики вимагають 

звільнити учасницю Pussy Riot з подругою 

Понад 40 європейських і голлівудських 
артистів, режисерів та музикантів написали 

відкритий лист до російської влади з вимогою 

звільнити учасницю Pussy Riot Марію 

Альохіну, а також активістку і муніципального 

депутата Люсю Штейн. 

 

В американській галереї запрацював робот-

гід 

У галереї «Baron and Ellin Gordon Art Gallery» 

в американському місті Норфолк, штат 
Вірджинія почав працювати робот, яким 

можна управляти зі свого смартфона.

 

 

Миколаївські депутати клопочуть про 

присвоєння Коблевому статусу курорту 

місцевого значення 

Депутати Миколаївської облради клопочуть 
про присвоєння статусу курорту місцевого 

значення «Коблеве» природним територіям 

Коблівської ОТГ.

 

 

Huawei стягуватиме роялті за використання 

її 5G-патентів 

Китайський технологічний гігант Huawei 
Technologies оголосив про стягнення роялті за 

використання своєї запатентованої технології 

5G. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210368-svitovi-zirki-kino-i-muziki-vimagaut-zvilniti-ucasnicu-pussy-riot-z-podrugou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210368-svitovi-zirki-kino-i-muziki-vimagaut-zvilniti-ucasnicu-pussy-riot-z-podrugou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3210240-v-amerikanskij-galerei-zapracuvav-robotgid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3210240-v-amerikanskij-galerei-zapracuvav-robotgid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210220-mikolaivski-deputati-klopocut-pro-prisvoenna-koblevomu-statusu-kurortu-miscevogo-znacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210220-mikolaivski-deputati-klopocut-pro-prisvoenna-koblevomu-statusu-kurortu-miscevogo-znacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210220-mikolaivski-deputati-klopocut-pro-prisvoenna-koblevomu-statusu-kurortu-miscevogo-znacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210220-mikolaivski-deputati-klopocut-pro-prisvoenna-koblevomu-statusu-kurortu-miscevogo-znacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3210319-huawei-staguvatime-roalti-za-vikoristanna-ii-5gpatentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3210319-huawei-staguvatime-roalti-za-vikoristanna-ii-5gpatentiv.html


 

У львівській бібліотеці знайшли 

старовинний рукопис ХVII століття 

Професор Прикарпатського університету 
Микола Кугутяк разом з науковцями зі Львова 

знайшли рукописну копію Києво-Печерського 

патерика, виконану ієремонахом Скиту 

Манявського Ігнатієм і датовану 17 століттям. 

 

18 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1921 році, в Ризі, був підписаний 

Мирний договір між Польщею та Україною з 

Росією, в результаті якого Україна втратила 

свої західні землі.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3210272-u-lvivskij-biblioteci-znajsli-starovinnij-rukopis-hvii-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3210272-u-lvivskij-biblioteci-znajsli-starovinnij-rukopis-hvii-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209850-18-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209850-18-berezna-pamatni-dati.html

