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ТОП 

 

Арестович пояснив, чому не оприлюднюють 

зміст проєктів документів ТКГ 

Зміст документів мінського переговорного 

процесу щодо ключових кластерів з реалізації 

Мінських угод, які зараз обговорюються у 

ТКГ, не розкривається до моменту їхнього 
підписання на прохання Франції, Німеччини та 

ОБСЄ. 

 

Штати відреагували на удари Росії й Асада 

по мирних об’єктах у Сирії 

Офіційний Вашингтон виступив із 
засудженням артилерійських та авіаційних 

ударів сил Башара Асада й Росії по мирних 

об’єктах на заході Сирії.
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Розподіл COVID-вакцин є катастрофічним 

моральним провалом – ВООЗ ВІДЕО  

Очільник Всесвітньої організації охорони 
здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус 

розкритикував багаті країни за нерівномірний 

розподіл вакцин від коронавірусу у світі.

 

 

У Бангладеш горів табір біженців-рохінджа 

У таборі біженців-рохінджа в Бангладеш 

сталася масштабна пожежа, в результаті якої 

згоріли тисячі будинків.

  

 

Досвід вакцинації: захворюваність різко 

падає, а пильність – ні AНАЛІТИКА 

Навіть зі спадом захворюваності в Ізраїлі 

штраф за відсутність маски – $300. У США, де 

пильність втратили, ситуація гірше

 

 

У світі зафіксували понад 124,3 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 23 березня зафіксували 

124 300 060 випадків зараження 

коронавірусом.
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В Україні за добу - 11 476 випадків COVID-

19 

В Україні за минулу добу, 22 березня, 
зареєстрували 11 476 нових випадків COVID-

19, госпіталізовані 2 519 осіб, померли 333 

людини.

 

СВІТ 

 

Президент Євроради перед самітом 

поговорив із Путіним 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 
перед дискусією щодо подальших відносин 

між ЄС і Росією наприкінці поточного тижня, 

провів у 

 

Штати й надалі вимагатимуть від 

Туреччини відмовитись від російських С-

400 

Сполучені Штати мають намір й надалі 
вимагати від Анкари відмовитись від 

експлуатації російських комплексів С-400 як 

на двосторонньому рівні, так і через спільне 

членство в Північноатлантичному альянсі. 

 

Британія ввела санкції проти Китаю через 

порушення прав уйгурів 

Британія слідом за Канадою, США та ЄС 

запровадила персональні санкції щодо кількох 

китайських посадовців за порушення владою 

КНР прав мусульманських меншин.
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У Байдена розробляють законопроєкт на $3 

трильйони для підтримки економіки – ЗМІ 

Адміністрація Байдена готує для розгляду в 
Конгресі нову масштабну пропозицію для 

виділення щонайменше $3 трильйонів на 

інфраструктурні проєкти та інші внутрішні 

потреби з метою підтримки економіки країни.

 

 

Уряд Косова вдруге очолив Альбін Курті 

Лідер лівонаціоналістичної партії 

«Самовизначення» (Vetevendosje) Альбін 

Курті вдруге став премʼєр-міністром Косова. 

 

В Ізраїлі сьогодні відбудуться дострокові 

парламентські вибори 

В Ізраїлі сьогодні, 23 березня, проголосують на 

четвертих за рахунком дострокових 
парламентських виборах за останні два роки, 

де оберуть однопалатний парламент Кнесет, до 

складу якого входять 120 депутатів. 

 

Біля кордону Білорусі з Польщею та 

Литвою помітили велику колону 

бронетехнік 

У білоруському Гродні місцеві мешканці 

зафільмували велику колону важкої військової 

техніки.
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Заступник міністра оборони Грузії 

вибачився за фото російського 

прикордонника 

Заступник міністра оборони Грузії Давид 

Суджашвілі, який привітав грузинських 

прикордонників з професійним святом 

фотографією російського солдата, вибачився 

перед громадськістю і визнав помилку.

 

 

Уперше в історії громадянина КНДР 

екстрадували до Штатів 

Уперше в історії громадянина Північної Кореї 

екстрадували до США. 

 

Рада ЄС підтримала оновлену стратегію 

кібербезпеки Євросоюзу 

Рада ЄС у понеділок, 22 березня, ухвалила 

резолюцію на підтримку оновленої стратегії 
Євросоюзу у галузі кібернетичної безпеки в 

умовах цифрової модернізації на наступні 

роки.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Нью-Йорку нагородили наукову гордість 

України – Любомира Романківа 

Відомий український винахідник у США 
Любомир Романків отримав Орден Князя 

Ярослава Мудрого, присуджений йому 

Президентом України. 
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Баварія ретельно розслідуватиме напад на 

могилу Бандери в Мюнхені — посол 

Влада Баварії докладе всіх зусиль для 
розслідування нападу на могилу Степана 

Бандери в Мюнхені.

 

 

Суд РФ переніс засідання у справі 

«кримськотатарської п'ятірки» без 

попередження адвокатів 

Південний окружний військовий суд Ростова-

на-Дону переніс заплановане засідання щодо 

п'яти фігурантів другої сімферопольської 
«справи Хізб ут-Тахрір», не попередивши про 

це адвокатів і родичів підсудних, які прибули 

на процес з окупованого Росією Криму.

 

УКРАЇНА 

 

Качура повідомив, коли може відбутися 

позачергове засідання Верховної Ради 

Попередньо позачергове засідання Верховної 

Ради відбудеться у п'ятницю, 26 березня. 

 

Корнієнко каже, що засудженого до 7 років 

Стерненка на вимогу вулиці не звільнять 

Засудженого до 7 років ув'язнення активіста 

Сергія Стерненка ніхто не буде звільняти на 

вимогу вулиці попри будь-які протести.  
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МЗС найближчим часом ухвалить 

Стратегію публічної дипломатії 

Міністерство закордонних справ найближчим 
часом ухвалить Стратегію публічної 

дипломатії, яка покликана стати інструментом 

консолідації “м’якої сили” для поліпшення 

репутації України за кордоном та зміцнення 

позицій держави у світі.

 

 

Кабмін обговорить з експертами нову 

концепцію повноважень влади 

Уряд підготував та найближчим часом 

обговорить з експертами концепцію 
деконцентрації повноважень центральних 

органів виконавчої влади. 

 

Видавництво готове додрукувати книгу 

«Справа Василя Стуса», якщо буде попит 

Видавництво Vivat готове, якщо буде попит, 

додрукувати новий наклад книжки Вахтанга 

Кіпіані «Справа Василя Стуса», зважаючи, що 
Київський апеляційний суд рішенням скасував 

заборону на видавання та поширення книжки. 

 

Вища рада правосуддя з початку року 

отримала майже 1,8 тисячі скарг на суддів 

До Вищої ради правосуддя з початку року 
надійшла 1 781 скарга щодо дисциплінарних 

проступків суддів.
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«Суд» у Криму переслідує жінку за 

одиночний пікет на підтримку чоловіка і 

батька 

В окупованому Криму «суд» переслідує 

дружину політв'язня, яка вийшла на одиночний 

пікет з протестом проти обвинувачень її 

чоловіка і батька в тероризмі.

 

 

На Банковій обирають компанії для 

ремонту будівлі Офісу Президента 

Державне управління справами нині обирає 
компанії, які виконуватимуть різні види 

ремонтних робіт для усунення пошкоджень, 

завданих будівлі Офісу Президента 20 березня. 

 

Столична поліція викрила шахрайство з 

криптовалютою на $5 мільйонів 

Столичні правоохоронці викрили шахрайство 

на 5 млн доларів під виглядом інвестування у 

криптовалюту.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 23 

березня 2021 року, зміцнив офіційний курс 
гривні до долара США на 3 копійки - до 

27,6871 грн за долар.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3213287-stolicna-policia-vikrila-sahrajstvo-z-kriptovalutou-na-5-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3213287-stolicna-policia-vikrila-sahrajstvo-z-kriptovalutou-na-5-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213326-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213326-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби п'ять разів зривали 

«тишу» на Донбасі 

Протягом минулої доби, 22 березня, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил було 

зафіксовано 5 порушень режиму припинення 

вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Кіндрата; хто знає таємницю 

паводків, що віщують сині хмари, а також чого 

маємо навчитися у Риб.

 

 

У Краматорську погіршується епідситуація: 

школярі після канікул йдуть на 

«дистанційку» 

У Краматорську через погіршення епідемічної 

ситуації з захворюванням на COVID-19 після 

весняних канікул учнів переведуть на 

дистанційну форму навчання. 

 

За якими документами можна прийти у 

столичні центри адмінпослуг під час 

карантину СПИСОК  

У приміщеннях київських Центрів надання 

адміністративних послуг із 20 березня 

надаються лише надзвичайно важливі послуги. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3213324-okupanti-minuloi-dobi-pat-raziv-zrivali-tisu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3213324-okupanti-minuloi-dobi-pat-raziv-zrivali-tisu-na-donbasi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3213211-za-akimi-dokumentami-mozna-prijti-u-stolicni-centri-adminposlug-pid-cas-karantinu.html


 

На найбільшій спортивній арені Франції 

відкриють «вакцинодром» 

На найбільшій спортивній арені Франції «Стад 
де Франс», що у північному передмісті 

Парижа, створять великий центр вакцинації 

проти COVID-19.

 

 

Водні ресурси України торік постраждали 

на 188 мільйонів – Держекоінспекція 

Державна екологічна інспекція у 2020 році 
склала 3 777 протоколів про адміністративні 

правопорушення у сфері водних ресурсів, 

розрахувавши 188 млн грн збитків. 

 

23 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всесвітній метеорологічний день – 

професійне свято метеорологів усіх країн.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213322-na-najbilsij-sportivnij-areni-francii-vidkriut-vakcinodrom.html
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