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ТОП 

 

Сенат США затвердив Вільяма Бернса на 

посаді глави ЦРУ 

У четвер, 18 березня, Сенат США затвердив 

кандидатуру колишнього дипломата Вільяма 

Бернса на посту глави Центрального 

розвідувального управління (ЦРУ). 

 

Росія в ТКГ погодилася усунути від 

переговорів засуджену за тероризм 

«активістку» — Арестович 

Російська делегація в Тристоронній контактній 

групі погодилась усунути від переговорного 

процесу засуджену в Україні за тероризм 

"громадську активістку" Майю Пирогову, як 

того вимагала українська сторона. 
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Росія розгорнула машину з протидії 

Кримській платформі - Кулеба 

Росія розгорнула машину з протидії Кримській 
платформі, що виконує завдання з її 

дискредитації та запобігання участі в 

інавгураційному саміті представників інших 

країн. 

 

РНБО планує зібратися у п'ятницю - 

джерело 

Проведення засідання Ради національної 

безпеки і оборони України заплановане на 

вечір п'ятниці, 19 березня.

 

 

У справі про вибухи в Балаклії 2019 року 

оголосили підозру ексмайору ЗСУ 

У справі про вибухи у військовій частині в 

Балаклії 2019 року, коли загинуло троє людей, 
оголосили підозру колишньому майору 

Збройних Сил України. 

 

Теракт у Ємені забрав 10 життів 

Унаслідок улаштованого Аль-Каїдою теракту 

на півдні Ємену, загинуло щонайменше 

десятеро військових. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3211127-rosijska-masina-z-protidii-krimskij-platformi-die-za-dvoma-napramkami-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3211127-rosijska-masina-z-protidii-krimskij-platformi-die-za-dvoma-napramkami-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211116-rnbo-planue-zibratisa-u-patnicu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211116-rnbo-planue-zibratisa-u-patnicu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211189-u-spravi-pro-vibuhi-v-balaklii-2019-roku-ogolosili-pidozru-eksmajoru-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211189-u-spravi-pro-vibuhi-v-balaklii-2019-roku-ogolosili-pidozru-eksmajoru-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3211195-terakt-u-emeni-zabrav-10-zittiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3211195-terakt-u-emeni-zabrav-10-zittiv.html


 

Напад на поліційний конвой у Мексиці: 

загинули понад 10 правоохоронців 

Невстановлені нападники атакували 
поліційний конвой у Мексиці, вбивши 13 

правоохоронців. 

 

Іспанія легалізувала евтаназію 

Іспанський парламент проголосував за закон, 

який легалізує евтаназію, що додало Іспанію 

до невеликого числа держав, де це дозволено.

 

 

У світі зафіксували понад 122,3 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 19 березня зафіксували 

122 376 706 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

В Україні за добу - 15 850 випадків COVID-

19 

В Україні за минулу добу, 18 березня, 
зареєстрували 15 850 нових випадків COVID-

19. Померли 262 людини, одужали 4 592.
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СВІТ 

 

Блінкен попередив причетних до Nord 

Stream 2 про санкції США 

Державний секретар США Ентоні Блінкен 
попередив компанії, які беруть або планують 

взяти участь у російському проєкті 

газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-

2"), про загрозу санкцій відповідно до законів 

США. 

 

 

У Білому домі розповіли, що чекатиме Росію 

в найближчі тижні 

Впродовж наступних тижнів США запровадять 

«кроки у відповідь» на зловмисну діяльність 
Росії, що включатиме як санкції, так й інші 

заходи, в тому числі «невидимі». 

 

 

Байден планує призначити главою NASA 

екссенатора Нельсона - ЗМІ 

Президент США Джо Байден планує 

призначити колишнього сенатора Білла 

Нельсона на посаду керівника національного 
управління з питань аеронавтики та 

дослідження космосу (NASA). 

 

 

Пашинян анонсував позачергові 

парламентські вибори у Вірменії 

Позачергові парламентські вибори у Вірменії 

призначені на 20 червня. 
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Спікером парламенту Естонії став 

експрем'єр Юрі Ратас 

Спікером Рійгікогу (естонського парламенту) 
обраний голова Центристської партії та 

колишній прем'єр-міністр Юрі Ратас. 

 

Євроінституції погодили введення ETIAS: 

процедура в'їзду в країни ЄС зміниться 

Перемовники Європейського Парламенту, 

Ради ЄС та Єврокомісії досягли політичної 
згоди навколо введення в дію так званої 

Європейської системи інформації про 

подорожі та авторизації (ETIAS).

 

 

Міноборони Туреччини заявляє про 

ракетний обстріл з Сирії 

Територія Туреччини була піддана ракетному 

обстрілу з Сирії. Ракети впали на безлюдні 
території в провінції Кіліс, що на півдні країни. 

Жертв та руйнувань немає.

 

 

Іран продовжить розвивати свою ракетну 

програму - міністр оборони 

Попри санкційний тиск, Іран продовжить 

розвивати свою ракетну програму.
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КНДР розірвала дипломатичні відносини із 

Малайзією 

Північна Корея розірвала дипломатичні 
відносини із Малайзією через рішення 

Верховного суду країни видати США 

громадянина КНДР, якого підозрюють у 

відмиванні коштів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

На Банковій розповіли, про що говорив 

Єрмак під час зустрічі радників лідерів 

«Норманді» 

На зустрічі радників лідерів «Нормандської 

четвірки» у форматі відеоконференції 

обговорили повернення до режиму повного 

припинення вогню на Донбасі.

 

 

Посла США в Україні можуть призначити 

цієї весни – Волкер 

Призначення посла США в Україні є 

надзвичайно важливим чинником для 

двосторонніх відносин і, враховуючи 

процедурні аспекти в Конгресі США, воно 

може відбутися наприкінці цієї весни.

 

 

«Потьомкінські села» в окупованому Криму 

нікого не обдурять – Україна в ОБСЄ 

На тлі заборони доступу міжнародних 

спостерігачів до Криму делегація РФ в ОБСЄ 

продовжує розповідати про "потьомкінські 
села" та "процвітаюче" життя на окупованому 

півострові, однак ця пропаганда не введе в 

оману міжнародну спільноту.
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Конфлікт на Донбасі спричинений агресією 

Росії та окупацією Криму – Євросоюз 

Конфлікт на сході України, спричинений 
агресією з боку Росії та незаконною 

окупацією Кримського півострова, 

залишається серйозним викликом європейській 

безпеці. 

 

 

Кулеба: Неможливо уявити деокупований 

Крим без кримських татар і без Меджлісу 

Крим, і кримськотатарський народ є 

наріжними каменями української державності, 
і це має засвідчити участь Меджлісу 

кримськотатарського народу в інавгураційному 

саміті Кримської платформи. 

 

 

Від членства України в ЄС і НАТО виграє і 

Європа - Стефанішина 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольга 

Стефанішина переконана, що Україна і Європа 
однаково виграють від членства нашої держави 

в ЄС та НАТО. 

 

У Нью-Йорку нагородять українського 

«Ілона Маска» - Любомира Романківа 

Провідний вчений, дослідник і винахідник 
українського походження, а також 

громадський діяч Любомир Романків отримає 

Орден Князя Ярослава Мудрого, присвоєний 
йому указом Президента України за видатні 

заслуги.
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УКРАЇНА 

 

Рожкову та кількох працівників Нацбанку 

підозрюють у державній зраді - ЗМІ 

Проти першого заступника голови НБУ 
Катерини Рожкової, а також кількох 

співробітників, які працювали над 

націоналізацією ПриватБанку у 2016 році, 

відкрито кримінальне провадження.  

 

Локдаун не вплине на проведення другого 

туру виборів ректора КНУ імені Шевченка 

Другий тур виборів ректора Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка відбудеться наприкінці березня.

 

 

У конкурсі на керівні посади в САП 

залишилось 37 кандидатів зі 115 

Участь у конкурсі на керівні посади у 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 

(САП) продовжать 37 кандидатів. 

 

Активісти пропонують запровадити у 

Криму моніторингову місію 

Учасники акції біля офісу Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ висловили 

пропозицію розпочати таку місію і в Криму.
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«Велика реставрація»: Фоменко розповіла, 

як відбирають об'єкти 

Програма "Велика реставрація" вже 
стартувала. У Києві почали реставрувати 

Національний художній музей, у Львівській 

області — Олеський замок. 

 

Освітній омбудсмен розкритикував шкільну 

програму із 8 уроками на день 

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, 

що у новій типовій освітній програмі для 5-9 
класів закладів загальної середньої освіти 

зберігається надмірне навантаження на учнів. 

 

 

В Офісі Президента не виключають, що 

Київщина посилюватиме карантин 

Жорсткі карантинні обмеження в Україні 

продовжують запроваджувати за регіональним 
принципом відповідно до ситуації з 

поширеністю там захворюваності на COVID-

19, тому Київська область вслід за столицею 
теж незабаром також може опинитися 

"закритою".

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 19 
березня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні до долара США на 1 копійку - до 

27,6828 грн за долар. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211075-velika-restavracia-fomenko-rozpovila-ak-vidbiraut-obekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211075-velika-restavracia-fomenko-rozpovila-ak-vidbiraut-obekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211079-osvitnij-ombudsmen-rozkritikuvav-skilnu-programu-iz-8-urokami-na-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211079-osvitnij-ombudsmen-rozkritikuvav-skilnu-programu-iz-8-urokami-na-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3211106-v-ofisi-prezidenta-ne-viklucaut-so-kiivsina-posiluvatime-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3211106-v-ofisi-prezidenta-ne-viklucaut-so-kiivsina-posiluvatime-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211203-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211203-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби шість разів зривали 

«тишу» на Донбасі, загинув боєць ЗСУ 

Протягом минулої доби, 18 березня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил було 

зафіксовано 6 порушень режиму припинення 

вогню.

 

 

Місія ОБСЄ за добу нарахувала на Донбасі 

44 порушення «тиші» 

СММ ОБСЄ зафіксувала упродовж середи, 17 
березня, 44 порушення режиму припинення 

вогню у Донецькій області та не зафіксувала 

жодного порушення на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 березня. Народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Ченстоховської ікони Божої Матері; 

від чого захистить і врятує вона, для чого 

жінки лили у колодязі стрітенську воду й чому 

слід уникати сьогодні критики і пліток 

 

 

На Рош га-Шана до Умані хасидів 

пускатимуть лише за наявності COVID-

паспортів 

Приїзд паломників з Ізраїлю до Умані на 

святкування єврейського Нового року Рош га-

Шана буде можливий за наявності документів, 

які підтвердять вакцинацію від коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3211201-okupanti-minuloi-dobi-sist-raziv-zrivali-tisu-na-donbasi-zaginuv-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3211201-okupanti-minuloi-dobi-sist-raziv-zrivali-tisu-na-donbasi-zaginuv-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3211169-misia-obse-za-dobu-narahuvala-na-donbasi-44-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3211169-misia-obse-za-dobu-narahuvala-na-donbasi-44-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211057-19-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211057-19-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211149-na-ros-gasana-do-umani-hasidiv-puskatimut-lise-za-naavnosti-covidpasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211149-na-ros-gasana-do-umani-hasidiv-puskatimut-lise-za-naavnosti-covidpasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211149-na-ros-gasana-do-umani-hasidiv-puskatimut-lise-za-naavnosti-covidpasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211149-na-ros-gasana-do-umani-hasidiv-puskatimut-lise-za-naavnosti-covidpasportiv.html


 

Як зробити безкоштовний ПЛР-тест – 

роз’яснення Центру здоров’я 

При відсутності на первинній ланці експрес-
тесту на COVID-19 пацієнта мають направити 

на безкоштовний тест методом ПЛР. 

 

З початку 2020 року понад 66 тисяч 

медпрацівників залишили Україну — 

експерти 

Від початку 2020 року понад 66 тисяч 
українських лікарів та медичних працівників 

виїхали з України. Частина з них знайшла 

роботу в Польщі.

 

 

«Брюссельського хлопчика» одягли у 

захисний медичний костюм та маску 

Пандемія коронавірусу продовжує домінувати 

у соціальному житті Бельгії та в столиці 
країни, проявом чого стало чергове «одягання» 

символу Брюсселя – статуї «Хлопчик, що 

пісяє», у протиепідемічний костюм та захисну 

маску.

 

 

19 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні свій день народження святкує Ліна 

Костенко

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211089-ak-zrobiti-bezkostovnij-plrtest-rozasnenna-centru-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211089-ak-zrobiti-bezkostovnij-plrtest-rozasnenna-centru-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211095-z-pocatku-2020-roku-ponad-66-tisac-medpracivnikiv-zalisili-ukrainu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211095-z-pocatku-2020-roku-ponad-66-tisac-medpracivnikiv-zalisili-ukrainu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211095-z-pocatku-2020-roku-ponad-66-tisac-medpracivnikiv-zalisili-ukrainu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211095-z-pocatku-2020-roku-ponad-66-tisac-medpracivnikiv-zalisili-ukrainu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3211071-brusselskogo-hlopcika-odagli-u-zahisnij-medicnij-kostum-ta-masku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3211071-brusselskogo-hlopcika-odagli-u-zahisnij-medicnij-kostum-ta-masku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210623-19-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210623-19-berezna-pamatni-dati.html

