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ТОП 

 

Роботу Байдена схвалюють майже 60% 

американців ОПИТУВАННЯ  

Більшість дорослих громадян США позитивно 

оцінюють роботу Джо Байдена на посаді 

президента країни.

 

ЄС зараз не готовий ділитися вакцинами - 

голова Єврокомісії 

Урсула фон дер Ляєн вважає, що ЄС не може 

надавати іншим країнам вакцини на 

безоплатній основі, поки їх бракує самій 

євроспільноті.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212570-robotu-bajdena-shvaluut-majze-60-amerikanciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212570-robotu-bajdena-shvaluut-majze-60-amerikanciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212555-es-ne-gotovij-dilitisa-vakcinami-golova-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212555-es-ne-gotovij-dilitisa-vakcinami-golova-evrokomisii.html


 

Авіація Росії обстріляла сирійський Ідліб, є 

жертви 

Унаслідок ударів російської авіації у 
сирійській провінції Ідліб один цивільний 

загинув, двоє поранені.

 

 

У Польщі потрапив в аварію український 

автобус, є загиблий та постраждалі 

Український пасажирський автобус відразу 
після опівночі (за київським часом) у 

понеділок потрапив в автокатастрофу в 

Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі, 
в результаті чого загинула одна людина, 

четверо отримали травми. 

 

 

Через повінь на сході Австралії евакуювали 

18 тисяч осіб ВІДЕО 

В австралійському штаті Новий Південний 

Уельс через повені, спричинені рясними 
дощами, проводиться масова евакуація 

населення. 

 

Берінчик нокаутував Санчеса і захистив 

чемпіонський титул WBO 

Суперник українця протримався три раунди.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212532-aviacia-rosii-obstrilala-sirijskij-idlib-e-zertvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212532-aviacia-rosii-obstrilala-sirijskij-idlib-e-zertvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212596-u-polsi-potrapiv-v-avariu-ukrainskij-avtobus-e-zagiblij-ta-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212596-u-polsi-potrapiv-v-avariu-ukrainskij-avtobus-e-zagiblij-ta-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212573-cerez-povin-v-avstralii-evakuuvali-18-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212573-cerez-povin-v-avstralii-evakuuvali-18-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3212534-berincik-nokautuvav-sancesa-i-zahistiv-cempionskij-titul-wbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3212534-berincik-nokautuvav-sancesa-i-zahistiv-cempionskij-titul-wbo.html


 

В Україні за добу - 7 893 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 21 березня, 

зареєстрували 7 893 випадки COVID-19.  

 

СВІТ 

 

Байден критикує Туреччину за вихід зі 

Стамбульської конвенції 

Президент США Джо Байден заявив, що 
рішення Туреччини вийти зі Стамбульської 

конвенції викликає глибоке розчарування. 

 

 

Дипломати КНДР залишили Малайзію 

після розриву дипвідносин 

Малайзія вислала весь дипломатичний 

персонал посольства КНДР після того, як 
Пхеньян заявив про розрив відносин із цією 

країною. 

 

 

Прем'єр Словаччини готовий піти у 

відставку через скандал з російською 

COVID-вакциною 

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович 

заявив про готовність залишити свою посаду 
заради збереження урядової коаліції на тлі 

скандалу із закупівлями російської вакцини 

"Спутник V".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212598-v-ukraini-za-dobu-7-893-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212598-v-ukraini-za-dobu-7-893-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212560-bajden-kritikue-tureccinu-za-vihid-zi-stambulskoi-konvencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212560-bajden-kritikue-tureccinu-za-vihid-zi-stambulskoi-konvencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212569-diplomati-kndr-zalisili-malajziu-pisla-rozrivu-dipvidnosin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212569-diplomati-kndr-zalisili-malajziu-pisla-rozrivu-dipvidnosin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212577-premer-slovaccini-gotovij-piti-u-vidstavku-cerez-skandal-z-rosijskou-covidvakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212577-premer-slovaccini-gotovij-piti-u-vidstavku-cerez-skandal-z-rosijskou-covidvakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212577-premer-slovaccini-gotovij-piti-u-vidstavku-cerez-skandal-z-rosijskou-covidvakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212577-premer-slovaccini-gotovij-piti-u-vidstavku-cerez-skandal-z-rosijskou-covidvakcinou.html


 

До протестувальників у М'янмі долучилися 

медики 

У другому завбільшки місті М'янми - Мандалаї 
- на демонстрацію вийшли лікарі та студенти-

медики.

 

 

У Таїланді розігнали протест біля 

королівського палацу, десятки 

постраждалих 

Більш як 30 осіб, у тому числі поліцейські, 

постраждали під час антиурядових протестів 

біля королівського палацу в столиці Таїланду. 

 

У Стамбул прийшла третя хвиля COVID-19 

- МОЗ Туреччини 

У Стамбулі, найбільшому місті Туреччини з 

населенням 15,5 млн, почалася третя хвиля 

епідемії коронавірусу.

 

Сили Асада вдарили ракетами по лікарні в 

Алеппо: шестеро загиблих 

Унаслідок ракетних обстрілів армією Асада 

лікарні на заході провінції Алеппо загинули 

щонайменше шестеро людей, серед яких 

дитина та медик.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212539-do-protestuvalnikiv-u-manmi-dolucilisa-likari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212539-do-protestuvalnikiv-u-manmi-dolucilisa-likari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212574-u-tailandi-desatki-postrazdali-pisla-rozgonu-demonstracii-bila-korolivskogo-palacu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212574-u-tailandi-desatki-postrazdali-pisla-rozgonu-demonstracii-bila-korolivskogo-palacu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212574-u-tailandi-desatki-postrazdali-pisla-rozgonu-demonstracii-bila-korolivskogo-palacu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212574-u-tailandi-desatki-postrazdali-pisla-rozgonu-demonstracii-bila-korolivskogo-palacu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212541-u-stambul-prijsla-treta-hvila-covid19-moz-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212541-u-stambul-prijsla-treta-hvila-covid19-moz-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212558-sili-asada-vdarili-raketami-po-likarni-v-aleppo-sestero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3212558-sili-asada-vdarili-raketami-po-likarni-v-aleppo-sestero-zagiblih.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

На засіданні ТКГ Росія пішла на 

провокацію - Гармаш 

Українська делегація у Тристоронній 
контактній групі не розмовлятиме з 

терористами на переговорах щодо Донбасу.

 

УКРАЇНА  

 

В ОП сподіваються, що збільшення 

обстрілів на Донбасі критично не вплине на 

переговорний процес 

На Донбасі збільшилася кількість обстрілів, 

але це не повинно критично вплинути на 

переговорний процес щодо повного та 

всеосяжного режиму припинення вогню.

 

 

Затриманому учаснику акції на Банковій 

оголосили підозру 

Затриманому після акції на підтримку 

активіста Сергія Стерненка біля Офісу 

Президента Владу Сорду оголосили підозру в 

"хуліганстві з використанням зброї".

 

 

У «центрі реабілітації» на Київщині 

катували людей - поліція 

Поліцейські Київської області викрили групу 

осіб, які силоміць утримували людей у 

нелегальному «реабілітаційному центрі». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212563-na-zasidanni-tkg-rosia-pisla-na-provokaciu-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212563-na-zasidanni-tkg-rosia-pisla-na-provokaciu-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212518-v-op-spodivautsa-so-zbilsenna-obstriliv-na-donbasi-kriticno-ne-vpline-na-peregovornij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212518-v-op-spodivautsa-so-zbilsenna-obstriliv-na-donbasi-kriticno-ne-vpline-na-peregovornij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212518-v-op-spodivautsa-so-zbilsenna-obstriliv-na-donbasi-kriticno-ne-vpline-na-peregovornij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212518-v-op-spodivautsa-so-zbilsenna-obstriliv-na-donbasi-kriticno-ne-vpline-na-peregovornij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212522-zatrimanomu-ucasniku-akcii-na-bankovij-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212522-zatrimanomu-ucasniku-akcii-na-bankovij-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212578-u-centri-reabilitacii-na-kiivsini-katuvali-ludej-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212578-u-centri-reabilitacii-na-kiivsini-katuvali-ludej-policia.html


 

Побічні ефекти від вакцини CoviShield в 

Україні зафіксовані в 0,5% випадків - 

Мендель 

Побічні ефекти від вакцини CoviShield в 

Україні спостерігаються в 0,5% щеплених 

людей, усі в легкій формі.

 

 

Мендель: Стати підприємцем за 15 хвилин - 

сьогодні це реальність 

За останні два роки в Україні істотно 
поліпшені умови для підприємців малого та 

середнього бізнесу. Це відзначають і 

підприємці підконтрольної українському уряду 

частини Донбасу. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти чотири рази порушили 

«тишу»: під Водяним гатили з мінометів 

За минулу добу в районі проведення операції 

Об'єднаних сил збройні формування Російської 

Федерації чотири рази порушили режим 

припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, з ініціативи ООН, відзначається 

Всесвітній день водних ресурсів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212528-pobicni-efekti-vid-vakcini-covishield-v-ukraini-zafiksovani-v-05-vipadkiv-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212528-pobicni-efekti-vid-vakcini-covishield-v-ukraini-zafiksovani-v-05-vipadkiv-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212528-pobicni-efekti-vid-vakcini-covishield-v-ukraini-zafiksovani-v-05-vipadkiv-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212528-pobicni-efekti-vid-vakcini-covishield-v-ukraini-zafiksovani-v-05-vipadkiv-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212536-mendel-stati-pidpriemcem-za-15-hvilin-sogodni-ce-realnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212536-mendel-stati-pidpriemcem-za-15-hvilin-sogodni-ce-realnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3212584-na-donbasi-okupanti-cotiri-razi-porusili-tisu-pid-vodanim-gatili-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3212584-na-donbasi-okupanti-cotiri-razi-porusili-tisu-pid-vodanim-gatili-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211837-22-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211837-22-berezna-pamatni-dati.html


 

Тиждень в Україні почнеться з снігу та 

дощу 

В Україні у понеділок, 22 березня, невеликий 
мокрий сніг і дощ очікуються у західних, 

північних та місцями в центральних областях, 

на решті території без опадів. 

 

Попри карантин: УПЦ МП вивела на 

вулиці тисячі людей 

У кількох містах України, зокрема Харкові та 
Запоріжжі, відбулися хресні ходи, які 

організувала Українська православна церква 

Московського патріархату.

 

 

Японія просить обмежити склад офіційних 

делегацій на Олімпіаді 

Японія звернулася до всіх країн із закликом 

обмежити чисельність офіційних делегацій на 

літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх у 

Токіо. 

 

Toshiba заявляє про прорив у переробці 

вуглекислого газу 

Японська компанія Toshiba стверджує, що 
розробила пристрій, який має найвищу в світі 

швидкість переробки вуглекислого газу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212472-tizden-v-ukraini-pocnetsa-z-snigu-ta-dosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212472-tizden-v-ukraini-pocnetsa-z-snigu-ta-dosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212546-popri-karantin-upc-mp-vivela-na-vulici-tisaci-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212546-popri-karantin-upc-mp-vivela-na-vulici-tisaci-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3212567-aponia-prosit-obmeziti-sklad-oficijnih-delegacij-na-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3212567-aponia-prosit-obmeziti-sklad-oficijnih-delegacij-na-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3212581-toshiba-zaavlae-pro-proriv-u-pererobci-vuglekislogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3212581-toshiba-zaavlae-pro-proriv-u-pererobci-vuglekislogo-gazu.html


 

На Хмельниччині висадять молодий ліс на 

560 гектарах 

У лісах Хмельницької області запланували 
висадити молоді дерева на загальній площі 560 

гектарів.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212582-na-hmelniccini-visadat-molodij-lis-na-560-gektarah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212582-na-hmelniccini-visadat-molodij-lis-na-560-gektarah.html

