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ТОП 

 

МВФ планує виділити $650 мільярдів для 

виходу світової економіки з рецесії 

Міжнародний валютний фонд має намір 

створити додаткові резервні активи загальним 

обсягом $650 мільярдів з метою полегшення 

виходу світової економіки з рецесії, пов’язаної 

з глобальною пандемією COVID-19. 

 

 

Зеленський підписав санкції проти 26 

іноземців та 81 компанії 

Президент Володимир Зеленський увів у дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 23 березня щодо запровадження 

санкцій проти 26 іноземців та 81 юридичної 

особи.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214045-mvf-planue-vidiliti-650-milardiv-dla-vihodu-svitovoi-ekonomiki-z-recesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214045-mvf-planue-vidiliti-650-milardiv-dla-vihodu-svitovoi-ekonomiki-z-recesii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213988-zelenskij-pidpisav-sankcii-proti-26-inozemciv-ta-81-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213988-zelenskij-pidpisav-sankcii-proti-26-inozemciv-ta-81-kompanii.html


 

Кулеба про Донбас: Якщо Росія погодиться, 

конфлікт буде завершений за тиждень 

Всі шляхи вирішення конфлікту на Донбасі 
багато разів обговорювалися і є цілком 

зрозумілими, проте Росія не дає зелене світло, 

щоб у цьому питанні можна було рухатися 

вперед. 

 

 

Сенатори вимагають від Держдепу нарешті 

зупинити Nord Stream 2 санкціями 

Голова Комітету з питань міжнародних 

відносин Сенату США Роберт Менендес й 
голова Підкомітету з питань Європи й 

регіонального співробітництва у сфері безпеки 

Джин Шахін закликали адміністрацію Байдена 

нарешті зупинити Nord Stream 2.

 

 

Євросоюз відсьогодні посилює правила 

експорту COVID-вакцин — ЗМІ 

Європейський союз відсьогодні 
посилює правила, що регулюють експорт 

вакцини від коронавірусу з країн спільноти. 

 

Теракт у Пакистані забрав чотири життя, 

понад 10 осіб травмовано 

Унаслідок вибуху у місті Чаман на південному 

заході Пакистану, загинуло четверо людей, ще 

14 отримали поранення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214015-kuleba-pro-donbas-akso-rosia-pogoditsa-konflikt-bude-zaversenij-za-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214015-kuleba-pro-donbas-akso-rosia-pogoditsa-konflikt-bude-zaversenij-za-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214041-senatori-vimagaut-vid-derzdepu-naresti-zupiniti-nord-stream-2-sankciami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214041-senatori-vimagaut-vid-derzdepu-naresti-zupiniti-nord-stream-2-sankciami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214064-evrosouz-vidsogodni-posilue-pravila-eksportu-covidvakcin-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214064-evrosouz-vidsogodni-posilue-pravila-eksportu-covidvakcin-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214060-terakt-u-pakistani-zabrav-cotiri-zitta-ponad-10-osib-travmovano.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214060-terakt-u-pakistani-zabrav-cotiri-zitta-ponad-10-osib-travmovano.html


 

Від коронавірусу у світі одужали понад 100,8 

мільйона осіб 

У світі станом на ранок 24 березня зафіксували 
124 806 956 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

В Україні за добу - 14 174 нові випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 23 березня, 
зареєстрували 14 174 нові випадки COVID-19, 

госпіталізовані 5 438 осіб, померли 342 особи.

 

СВІТ 

 

Північна Корея випробує Байдена новими 

пусками ракет – WP 

Північнокорейський режим Кім Чен Ина 

впродовж останніх днів здійснив кілька 

випробувальних пусків ракет малої дальності, 

що можна розглядати як виклик для нової 
адміністрації США, яка опрацьовує нову 

політику щодо КНДР. 

 

До кінця травня кожен американець буде 

забезпечений вакциною - Байден 

Президент США Джо Байден висловив 
упевненість, що до кінця травня Сполучені 

Штати матимуть 600 мільйонів доз вакцини 

проти COVID-19, що дозволить повністю 

охопити потреби вакцинації населення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214076-vid-koronavirusu-oduzali-ponad-1008-miljona-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214076-vid-koronavirusu-oduzali-ponad-1008-miljona-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214082-v-ukraini-za-dobu-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214082-v-ukraini-za-dobu-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214035-pivnicna-korea-viprobue-bajdena-novimi-puskami-raket-wp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214035-pivnicna-korea-viprobue-bajdena-novimi-puskami-raket-wp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214068-do-kinca-travna-koznij-amerikanec-bude-zabezpecenij-vakcinou-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214068-do-kinca-travna-koznij-amerikanec-bude-zabezpecenij-vakcinou-bajden.html


 

Столтенберг пояснив, навіщо Британія 

нарощує свій ядерний арсенал 

Оголошений нещодавно інтегрований огляд 
елементів ядерного стримування Британії є 

частиною відповіді на зростання ядерних 

загроз від дій Росії та з боку ядерних 

спроможностей Китаю. 

 

В НАТО не ухвалили остаточного рішення 

щодо виведення військ з Афганістану 

Міністри закордонних справ країн НАТО не 

змогли ухвалити сьогодні остаточне рішення 
щодо продовження операції в Афганістані або 

виведення сил Альянсу з цієї країни. 

 

Блінкен обговорив з європейськими 

лідерами виклики з боку Росії й Китаю 

Державний секретар США Ентоні Блінкен у 

вівторок обговорив з главами 

зовнішньополітичних відомств Франції, 
Німеччини й Британії питання взаємодії у 

відповідь на загрози з боку Росії й Китаю, а 

також ситуацію в неспокійних регіонах. 

 

Макрон закликав Росію та Туреччину 

вивести війська з Лівії 

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, 
що іноземні збройні сили, зокрема Росії та 

Туреччини, а також парамілітарні збройні 

формування мають бути виведені з Лівії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213997-stoltenberg-poasniv-naviso-britania-narosue-svij-adernij-arsenal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213997-stoltenberg-poasniv-naviso-britania-narosue-svij-adernij-arsenal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214003-v-nato-ne-uhvalili-ostatocnogo-risenna-sodo-vivedenna-vijsk-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214003-v-nato-ne-uhvalili-ostatocnogo-risenna-sodo-vivedenna-vijsk-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214021-blinken-obgovoriv-z-evropejskimi-liderami-vikliki-z-boku-rosii-j-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214021-blinken-obgovoriv-z-evropejskimi-liderami-vikliki-z-boku-rosii-j-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214025-makron-zaklikav-rosiu-ta-tureccinu-vivesti-vijska-z-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214025-makron-zaklikav-rosiu-ta-tureccinu-vivesti-vijska-z-livii.html


 

Тихановська закликала білорусів взяти 

майбутнє країни у свої руки 

Лідерка опозиції у Білорусі Світлана 
Тихановська звернулася до білорусів перед 

Днем Волі, який відзначають 25 березня, 

закликавши вірити в себе і взяти майбутнє 

країни у свої руки. 

 

 

 

У Конго затримали тіньового бізнес-

партнера Лукашенка - ЗМІ 

У Демократичній Республіці Конго 

заарештували бізнесмена Олександра Зінгмана, 

якого ЗМІ називають тіньовим бізнес-

партнером Олександра Лукашенка. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Висновок Венеціанської комісії щодо закону 

про КСУ: згодні, але не з усім АНАЛІТИКА  

Попри безліч вузькопрофільних моментів в 

рекомендаціях «Венеціанки», можна виділити 
те, що здатне зацікавити не лише фахівців, але 

й пересічного українця

 

 

У Польщі розраховують на активніші дії 

НАТО, ЄС та США у справі «Північного 

потоку-2» 

У Польщі розраховують, що західний світ буде 

рішучішим та послідовнішим у справі 

«Північного потоку-2».

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214017-tihanovska-zaklikala-bilorusiv-vzati-majbutne-kraini-u-svoi-ruki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214017-tihanovska-zaklikala-bilorusiv-vzati-majbutne-kraini-u-svoi-ruki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213984-u-kongo-zatrimali-tinovogo-biznespartnera-lukasenka-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213984-u-kongo-zatrimali-tinovogo-biznespartnera-lukasenka-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213990-visnovok-venecianskoi-komisii-sodo-zakonu-pro-ksu-zgodni-ale-ne-z-usim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213990-visnovok-venecianskoi-komisii-sodo-zakonu-pro-ksu-zgodni-ale-ne-z-usim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214063-u-polsi-rozrahovuut-na-aktivnisi-dii-nato-es-ta-ssa-u-spravi-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214063-u-polsi-rozrahovuut-na-aktivnisi-dii-nato-es-ta-ssa-u-spravi-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214063-u-polsi-rozrahovuut-na-aktivnisi-dii-nato-es-ta-ssa-u-spravi-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214063-u-polsi-rozrahovuut-na-aktivnisi-dii-nato-es-ta-ssa-u-spravi-pivnicnogo-potoku2.html


 

Після окупації Криму Путіну потрібна нова 

«історія успіху» - Міноборони Естонії 

Глава міністерства оборони Естонії Калле 
Лаанет заявив, що Росія і через 7 років 

після окупації Криму продовжує проводити 

агресивну й ворожу політику стосовно сусідів. 

 

 

Окупанти засудили учасника 

«кримськотатарського батальйону» до 

шести років тюрми 

«Суд» у Криму засудив Меджита Аблямітова 

до шести років колонії суворого режиму за 

участь у добровільному батальйоні імені 

Челебіджихана.

 

 

Марченко пояснив, чому для України 

важлива співпраця з ЄБРР 

Співпраця з Європейським банком 

реконструкції та розвитку є дуже важливим 

ключем у розвитку різних сфер України.

 

 

Зеленський запровадив тимчасовий безвіз 

для туристів з Китаю 

Президент України Володимир Зеленський 
підписав указ №116/2021 про тимчасове 

запровадження безвізового режиму для 

громадян Китайської Народної Республіки, які 

в'їжджають в Україну з туристичною метою.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214033-pisla-okupacii-krimu-putinu-potribna-nova-istoria-uspihu-minoboroni-estonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214033-pisla-okupacii-krimu-putinu-potribna-nova-istoria-uspihu-minoboroni-estonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213993-okupanti-zasudili-ucasnika-krimskotatarskogo-bataljonu-do-sesti-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213993-okupanti-zasudili-ucasnika-krimskotatarskogo-bataljonu-do-sesti-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213993-okupanti-zasudili-ucasnika-krimskotatarskogo-bataljonu-do-sesti-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213993-okupanti-zasudili-ucasnika-krimskotatarskogo-bataljonu-do-sesti-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214072-marcenko-poasniv-comu-dla-ukraini-vazliva-spivpraca-z-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214072-marcenko-poasniv-comu-dla-ukraini-vazliva-spivpraca-z-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3213986-zelenskij-zaprovadiv-timcasovij-bezviz-dla-turistiv-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3213986-zelenskij-zaprovadiv-timcasovij-bezviz-dla-turistiv-z-kitau.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський увів у дію низку важливих 

рішень РНБО 

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо 
викликів і загроз національній безпеці України 

в екологічній сфері, щодо розвідувальних 

органів та невідкладних заходів із захисту 

національних інтересів у сфері 

авіадвигунобудування.  

 

 

Поліціянти вручили підозру вже п’ятьом 

учасникам акції під ОП 

Поліція вручила підозру вже п’ятьом 

учасникам акції на підтримку засудженого 
активіста Сергія Стерненка, під час якої деякі її 

учасники пошкодили будівлю ОП. 

 

В Україні розробляють законопроєкт з 

перехоплення телекомунікацій 

23 березня 2021 року Комітет цифрової 

трансформації провів першу онлайн-зустріч 

робочої групи, яка займатиметься розробкою 
законопроєкту про перехоплення 

телекомунікацій.

 

 

Допомога у 8 тисяч і не тільки: бізнесу 

планують повернути карантинні виплати 

В Офісі Президента України відбулося 
підготовче засідання президії Конгресу 

місцевих та регіональних влад, на якому було 

обговорено виплату допомоги бізнесу та 
людям, які можуть отримати збитки внаслідок 

посилення карантинних обмежень. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214054-zelenskij-uviv-u-diu-nizku-vazlivih-risen-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214054-zelenskij-uviv-u-diu-nizku-vazlivih-risen-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214002-policianti-vrucili-pidozru-vze-patom-ucasnikam-akcii-pid-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214002-policianti-vrucili-pidozru-vze-patom-ucasnikam-akcii-pid-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214039-v-ukraini-rozroblaut-zakonoproekt-z-perehoplenna-telekomunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214039-v-ukraini-rozroblaut-zakonoproekt-z-perehoplenna-telekomunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213995-dopomoga-u-8-tisac-i-ne-tilki-biznesu-planuut-povernuti-karantinni-viplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213995-dopomoga-u-8-tisac-i-ne-tilki-biznesu-planuut-povernuti-karantinni-viplati.html


 

Від коронавірусу помер митрополит 

Хмельницький і Кам'янець-Подільський 

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, 
помер митрополит Хмельницький і Кам'янець-

Подільський Антоній (Махота).

 

 

Чому новий «рекорд» смертності від ковіду 

в Україні – не останній AНАЛІТИКА 

Головний чинник сумної статистики – це, 
звісно, поширення небезпечнішого штаму 

«британця». Хоча не слід відкидати й інші

 

 

В одному з районів Буковини епідпоріг з 

ГРВІ перевищений на 134% 

У Вижницькому районі Буковини 

захворюваність на гостру респіраторну вірусну 

інфекцію (ГРВІ) вище епідпорогу на 134%.

 

 

На Одещині за нез'ясованих обставин 

померла військовослужбовець ЗСУ 

На Одещині поза межами військової частини у 

позаслужбовий час раптово втратила 

свідомість жінка-військовослужбовець, яка 
проходила службу за контрактом. Реанімувати 

її не вдалося.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214052-vid-koronavirusu-pomer-mitropolit-hmelnickij-i-kamanecpodilskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214052-vid-koronavirusu-pomer-mitropolit-hmelnickij-i-kamanecpodilskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214011-comu-novij-rekord-smertnosti-vid-kovidu-v-ukraini-ne-ostannij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214011-comu-novij-rekord-smertnosti-vid-kovidu-v-ukraini-ne-ostannij.html
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Нацбанк послабив гривню до 27,73 

Національний банк України на середу, 24 

березня, послабив офіційний курс гривні до 
долара США на чотири копійки - до 27,7295 

гривні за долар. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти десять разів порушили «тишу» - 

відкривали вогонь із гранатометів і 

кулеметів 

Збройні формування Російської Федерації й 

надалі ігнорують режим припинення вогню та 

обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних 
сил. За минулу добу в зоні ООС зафіксували 

десять порушень режиму припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 березня: народний календар і астровісник 

Нині Олексія Голосіївського; пораємося в саду, 

слухаємо голубів і притча про людське щастя 

 

 

Син литовського князя Гедиміна міг 

заснувати давній замок на Тернопільщині – 

історик 

Оприлюднено нову версію спорудження замку 
у найстарішому місті Тернопільщини – княжій 

Теребовлі, перша згадка про яку датована 1097 

роком. Його будівничим міг бути син 

литовського князя Гедиміна.
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Гватемала закрила столичний аеропорт 

через вулканічний попіл 

Столичний міжнародний аеропорт Гватемали 
було закрито через потужне виверження 

попелу з вулкана.

 

Ryanair не вимагатиме паспортів вакцинації 

від пасажирів 

Провідний лоукостер Ryanair не вимагатиме 

від своїх пасажирів так званий "зелений 
цифровий сертифікат" ("зелений паспорт") 

вакцинації від COVID-19. 

 

 

Співачка Лана Дель Рей анонсувала новий 

альбом 

Американська співачка Лана Дель Рей 

анонсувала вихід власного нового альбому під 

назвою «Кам'яна цукерочка» (Rock Candy 

Sweet).

  

 

Pfizer розпочала випробування таблеток від 

коронавірусу на людях 

Фармацевтична компанія Pfizer (США) 
розпочала випробування пігулок від 

коронавірусу на людях. Препарат необхідно 

вживати за перших ознак хвороби.
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Італія затримує відновлення морських 

круїзів до травня 

Італійська круїзна лінія Costa Cruises не 
відновлюватиме плавання до травня через 

обмеження на поїздки, пов'язані з третьою 

хвилею пандемії коронавірусу.

  

 

У Китаї розробили COVID-вакцину в 

аерозолі 

У Китаї пройдуть клінічні випробування 
вакцини від COVID-19, яка випускається у 

формі аерозолю.

 

24 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні, так само як і в світі – День 

боротьби з захворюванням на туберкульоз.
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