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ТОП

 

Байден сьогодні проведе свою першу 

президентську пресконференцію - CNN 

Президент США Джо Байден вперше за кілька 

місяців після інавгурації візьме особисту 

участь у пресконференції, яку організовує в 

четвер Білий дім. 

 

 

У Іраку ліквідували майже 30 терористів 

ІДІЛ 

Щонайменше 27 терористів ІДІЛ було вбито в 
Іраку під час наступальної операції сил 

міжнародної коаліції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214827-bajden-sogodni-provede-svou-persu-prezidentsku-preskonferenciu-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214827-bajden-sogodni-provede-svou-persu-prezidentsku-preskonferenciu-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214825-u-iraku-likviduvali-majze-30-teroristiv-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214825-u-iraku-likviduvali-majze-30-teroristiv-idil.html


 

ЄС і Штати погодилися стримувати Росію 

та підтримати країни Східного Партнерства 
ЗАЯВА  

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та 
державний секретар США Ентоні Блінкен 

погодилися стримувати агресивну поведінку 

Росії та надалі підтримувати країни Східного 

Партнерства. 

 

Позаштатний радник Зеленського: Зустріч 

із Байденом відбудеться після поліпшення 

COVID-ситуації 

Президенти України і США зустрінуться після 

поліпшення ситуації з пандемією COVID-19.

 

 

Єврокомісія змінила правила експорту 

вакцин проти коронавірусу 

Єврокомісія погодила рішення про посилення 

механізму прозорості та авторизації експорту 

вакцин проти коронавірусу за межі ЄС.

 

 

Штат Вірджинія скасував смертну кару 

Вірджинія стала першим південним штатом 

США, який скасував смертну кару.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214721-es-i-stati-pogodilisa-strimuvati-rosiu-ta-pidtrimati-kraini-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214721-es-i-stati-pogodilisa-strimuvati-rosiu-ta-pidtrimati-kraini-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214721-es-i-stati-pogodilisa-strimuvati-rosiu-ta-pidtrimati-kraini-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214721-es-i-stati-pogodilisa-strimuvati-rosiu-ta-pidtrimati-kraini-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214719-pozastatnij-radnik-zelenskogo-zustric-iz-bajdenom-vidbudetsa-pisla-polipsenna-covidsituacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214719-pozastatnij-radnik-zelenskogo-zustric-iz-bajdenom-vidbudetsa-pisla-polipsenna-covidsituacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214719-pozastatnij-radnik-zelenskogo-zustric-iz-bajdenom-vidbudetsa-pisla-polipsenna-covidsituacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214719-pozastatnij-radnik-zelenskogo-zustric-iz-bajdenom-vidbudetsa-pisla-polipsenna-covidsituacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214704-evrokomisia-zminila-pravila-eksportu-vakcin-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214704-evrokomisia-zminila-pravila-eksportu-vakcin-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214785-stat-virdzinia-skasuvav-smertnu-karu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214785-stat-virdzinia-skasuvav-smertnu-karu.html


 

В Україні за добу виявили 16 669 випадків 

COVID-19 

В Україні за минулу добу, 24 березня, 
зареєстрували 16 669 нових випадків COVID-

19, госпіталізовано 4 838 осіб, померли 362 

людини.

 

СВІТ 

 

Північна Корея запустила у бік Японії дві 

балістичні ракети 

Дві балістичні ракети, запущені з Північної 
Кореї у напрямку Японії, впали в море в 

нейтральних водах. 

 

Байден не розглядає ракетні пуски КНДР як 

провокацію 

Президент США Джо Байден назвав пуски 

ракет Північною Кореєю «звичайною 

справою» і не розцінює їх як провокацію. 

 

 

Байден може знову балотуватися в 

президенти у 2024 році - ЗМІ 

Чинний президент США Джо Байден бачить 

себе на цій посаді впродовж двох термінів, і 

немає сумніву, що він балотуватиметься знову 

в 2024 році. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214841-v-ukraini-za-dobu-viavili-16-669-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214841-v-ukraini-za-dobu-viavili-16-669-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214809-pivnicna-korea-zapustila-u-bik-aponii-dvi-balisticni-raketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214809-pivnicna-korea-zapustila-u-bik-aponii-dvi-balisticni-raketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214708-bajden-ne-rozgladae-raketni-puski-kndr-ak-provokaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214708-bajden-ne-rozgladae-raketni-puski-kndr-ak-provokaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214692-bajden-moze-znovu-balotuvatisa-v-prezidenti-u-2024-roci-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214692-bajden-moze-znovu-balotuvatisa-v-prezidenti-u-2024-roci-zmi.html


 

Позиції Вашингтона та Берліна щодо 

«Північного потоку 2» залишаються 

різними 

Позиції Німеччини та Сполучених Штатів 

Америки щодо проєкту газопроводу 

«Північний потік 2» залишаються різними. 

 

Канада запровадила санкції проти Росії 

через отруєння Навального 

Канада запровадила санкції проти дев’ятьох 

високопосадовців РФ, відповідальних за 

порушення прав людини у країні.

 

 

Міжнародну правозахисну платформу для 

Білорусі підтримали 19 країн 

Дев’ятнадцять держав Європи і Північної 

Америки підтримали міжнародну платформу 
для Білорусі щодо притягнення до 

відповідальності винних у серйозних 

порушеннях прав людини.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Сенат США вніс правку по Nord Stream 2 до 

законопроєкту про підтримку України 

Верхня палата Конгресу США відклала 
перегляд законопроєкту S.814 в Комітеті з 

питань закордонних справ через внесення в 

останній момент правки до нього, пов’язаної з 

газопроводом Nord Stream 2. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214793-pozicii-vasingtona-ta-berlina-sodo-pivnicnogo-potoku-2-zalisautsa-riznimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214793-pozicii-vasingtona-ta-berlina-sodo-pivnicnogo-potoku-2-zalisautsa-riznimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214793-pozicii-vasingtona-ta-berlina-sodo-pivnicnogo-potoku-2-zalisautsa-riznimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214793-pozicii-vasingtona-ta-berlina-sodo-pivnicnogo-potoku-2-zalisautsa-riznimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214744-kanada-zaprovadila-sankcii-proti-rosii-cerez-otruenna-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214744-kanada-zaprovadila-sankcii-proti-rosii-cerez-otruenna-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214700-miznarodnu-pravozahisnu-platformu-dla-bilorusi-pidtrimali-19-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214700-miznarodnu-pravozahisnu-platformu-dla-bilorusi-pidtrimali-19-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214819-senat-ssa-vnis-pravku-po-nord-stream-2-do-zakonoproektu-pro-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214819-senat-ssa-vnis-pravku-po-nord-stream-2-do-zakonoproektu-pro-pidtrimku-ukraini.html


 

РФ має припинити підживлювати 

розпалений нею конфлікт на сході України – 

посол Британії 

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс 

висловила стурбованість збільшенням 

кількості порушень режиму припинення вогню 

та зростанням втрат серед українських 

військових. 

 

 

Штаб Навального відмовився виправити 

карту з «російським» Кримом – Чубаров 

Керівник мережі регіональних штабів 

російського опозиціонера Олексія Навального 
Леонід Волков відмовився виправити карту на 

сайті «Свободу Навальному», де окупований 

Крим позначений як частина Росії.

 

 

Україна поінформувала Туреччину про 

злочини РФ в окупованому Криму 

Україна поінформувала Туреччину про 

сучасний стан справ на окупованому Росією 

Кримському півострові, зокрема про незаконну 
мілітаризацію територій, порушення прав 

людини, демографічну ситуацію.

 

Публікація у ЗМІ підтверджує, що мирний 

план реалізації «Мінська» перебуває в РФ - 

Єрмак 

Публікація у російській газеті «Коммерсантъ», 

що розкриває положення доопрацьованого 

Україною німецько-французького проєкту 
мирного врегулювання «Ключові кластери з 

реалізації Мінських угод», підтверджує 

наявність документа у російської сторони.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214789-rf-mae-pripiniti-pidzivluvati-rozpalenij-neu-konflikt-na-shodi-ukraini-posol-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214789-rf-mae-pripiniti-pidzivluvati-rozpalenij-neu-konflikt-na-shodi-ukraini-posol-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214789-rf-mae-pripiniti-pidzivluvati-rozpalenij-neu-konflikt-na-shodi-ukraini-posol-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214789-rf-mae-pripiniti-pidzivluvati-rozpalenij-neu-konflikt-na-shodi-ukraini-posol-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214751-stab-navalnogo-vidmovivsa-vipraviti-kartu-z-rosijskim-krimom-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214751-stab-navalnogo-vidmovivsa-vipraviti-kartu-z-rosijskim-krimom-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214731-ukraina-poinformuvala-tureccinu-pro-zlocini-rf-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214731-ukraina-poinformuvala-tureccinu-pro-zlocini-rf-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214723-publikacia-u-zmi-pidtverdzue-so-mirnij-plan-realizacii-minska-perebuvae-v-rf-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214723-publikacia-u-zmi-pidtverdzue-so-mirnij-plan-realizacii-minska-perebuvae-v-rf-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214723-publikacia-u-zmi-pidtverdzue-so-mirnij-plan-realizacii-minska-perebuvae-v-rf-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214723-publikacia-u-zmi-pidtverdzue-so-mirnij-plan-realizacii-minska-perebuvae-v-rf-ermak.html


 

У Парижі взяли до відома введення 

Україною санкцій проти французьких 

депутатів 

Офіційний Париж не оприлюднює у 

публічному просторі оцінок щодо введення 

Україною санкцій проти трьох членів 

Європарламенту від Франції за незаконне

 

 

Єрмак зустрівся з представниками 

міжнародних бізнес-асоціацій – про що 

говорили 

Тісна й ефективна співпраця влади та 

представників ділових кіл необхідна для 

побудови незалежної та економічно сильної 

України.

 

УКРАЇНА 

 

Венедіктова: Найважливіше завдання - 

зберегти та захистити результати реформи 

прокуратури 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

зустрілася із новопризначеним Головою Офісу 

Ради Європи в Україні Стіном Ньорловим, 
наголосивши на потребі продовження реформи 

прокуратури. 

 

ОПЗЖ відновила на Харківщині камінь 

"дружби народів" - активісти його розбили 

У селі Руська Лозова на Харківщині з 

ініціативи голови фракції ОПЗЖ у Харківській 

міськраді Андрія Лесика відновили 

зруйнований у 2017 році пам'ятний знак 

"дружби українського та російського народів".  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214690-u-parizi-vzali-do-vidoma-vvedenna-ukrainou-sankcij-proti-francuzkih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214690-u-parizi-vzali-do-vidoma-vvedenna-ukrainou-sankcij-proti-francuzkih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214690-u-parizi-vzali-do-vidoma-vvedenna-ukrainou-sankcij-proti-francuzkih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214690-u-parizi-vzali-do-vidoma-vvedenna-ukrainou-sankcij-proti-francuzkih-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214686-ermak-zustrivsa-z-predstavnikami-miznarodnih-biznesasociacij-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214686-ermak-zustrivsa-z-predstavnikami-miznarodnih-biznesasociacij-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214686-ermak-zustrivsa-z-predstavnikami-miznarodnih-biznesasociacij-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214686-ermak-zustrivsa-z-predstavnikami-miznarodnih-biznesasociacij-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214762-venediktova-najvazlivise-zavdanna-zberegti-ta-zahistiti-rezultati-reformi-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214762-venediktova-najvazlivise-zavdanna-zberegti-ta-zahistiti-rezultati-reformi-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214762-venediktova-najvazlivise-zavdanna-zberegti-ta-zahistiti-rezultati-reformi-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214762-venediktova-najvazlivise-zavdanna-zberegti-ta-zahistiti-rezultati-reformi-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214714-opzz-vidnovila-na-harkivsini-kamin-druzbi-narodiv-aktivisti-jogo-rozbili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214714-opzz-vidnovila-na-harkivsini-kamin-druzbi-narodiv-aktivisti-jogo-rozbili.html


 

Заворушення на Банковій: Ще одному 

столичному активісту повідомили про 

підозру 

Активісту та голові ініціативи "Захистимо 

Протасів яр" Роману Ратушному повідомили 

про підозру одразу після ефіру на одному із 

телеканалів.

 

 

Заворушення на Банковій: суд обрав 

запобіжний захід активісту Євгену 

Строканю 

Печерський райсуд Києва 24 березня обрав 

запобіжний захід лідеру ультраправої 

організації "Невідомий Патріот" Євгену 

Строканю.

 

 

СБУ повідомила про підозру «позаштатному 

агенту НАБУ» Шевченку та ексдепутату 

Семенченку 

СБУ викрила та припинила діяльність не 

передбаченого законодавством воєнізованого 
збройного формування, так званої приватної 

військової компанії, діяльність якої була 

спрямована на підготовку до … 

 

 

«Позаштатний агент НАБУ» Шевченко 

заперечив причетність до створення ПВК 

Євген Шевченко заявив, що за останні три 
роки один раз був на базі охоронної компанії, 

створеної іншим підозрюваним, екснардепом 

Семеном Семенченком.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214742-zavorusenna-na-bankovij-se-odnomu-stolicnomu-aktivistu-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214742-zavorusenna-na-bankovij-se-odnomu-stolicnomu-aktivistu-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214742-zavorusenna-na-bankovij-se-odnomu-stolicnomu-aktivistu-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214742-zavorusenna-na-bankovij-se-odnomu-stolicnomu-aktivistu-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214733-zavorusenna-na-bankovij-sud-obrav-zapobiznij-zahid-aktivistu-evgenu-strokanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214733-zavorusenna-na-bankovij-sud-obrav-zapobiznij-zahid-aktivistu-evgenu-strokanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214733-zavorusenna-na-bankovij-sud-obrav-zapobiznij-zahid-aktivistu-evgenu-strokanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214733-zavorusenna-na-bankovij-sud-obrav-zapobiznij-zahid-aktivistu-evgenu-strokanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214694-sbu-povidomila-pro-pidozru-pozastatnomu-agentu-nabu-sevcenku-ta-eksdeputatu-semencenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214694-sbu-povidomila-pro-pidozru-pozastatnomu-agentu-nabu-sevcenku-ta-eksdeputatu-semencenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214694-sbu-povidomila-pro-pidozru-pozastatnomu-agentu-nabu-sevcenku-ta-eksdeputatu-semencenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214694-sbu-povidomila-pro-pidozru-pozastatnomu-agentu-nabu-sevcenku-ta-eksdeputatu-semencenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214805-pozastatnij-agent-nabu-sevcenko-zapereciv-pricetnist-do-stvorenna-pvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214805-pozastatnij-agent-nabu-sevcenko-zapereciv-pricetnist-do-stvorenna-pvk.html


 

Укроборонпром звернувся до СБУ, бо може 

втратити контроль над одним з підприємств 

ДК "Укроборонпром" звернувся до Служби 
безпеки України із заявою про загрозу 

втратити державний контроль за діяльністю 

одного зі своїх 

 

 

«Суд» у Севастополі замінив двом «свідкам 

Єгови» запобіжний захід 

"Суд" у Севастополі вирішив замінити 

запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою на домашній арешт стосовно двох 

віруючих, яких обвинувачують в участі в 

релігійній організації "Свідки Єгови". 

 

Степанов прокоментував смерть щепленої 

від COVID-19 військової на Одещині 

Смерть на Одещині військової, яка мала 

щеплення від COVID-19, ніяк не пов’язана з 

вакцинацією.

 

 

Укренерго інвестує ₴4,33 мільярда у 

розвиток мереж ІНФОГРАФІКА  

НКРЕКП схвалила інвестиційну програму 

«Укренерго» на 2021 рік в обсязі 4,33 млрд 

грн. Зокрема, 3,23 млрд грн (75% коштів) 
будуть спрямовані на технічне переоснащення 

та реконструкцію мереж, а 1,1 млрд грн (25%) 

– у нове будівництво.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214726-ukroboronprom-zvernuvsa-do-sbu-bo-moze-vtratiti-kontrol-nad-odnim-z-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214726-ukroboronprom-zvernuvsa-do-sbu-bo-moze-vtratiti-kontrol-nad-odnim-z-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214696-sud-u-sevastopoli-zaminiv-dvom-svidkam-egovi-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214696-sud-u-sevastopoli-zaminiv-dvom-svidkam-egovi-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214729-stepanov-prokomentuvav-smert-seplenoi-vid-covid19-vijskovoi-na-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214729-stepanov-prokomentuvav-smert-seplenoi-vid-covid19-vijskovoi-na-odesini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214710-ukrenergo-investue-433-milarda-u-rozvitok-merez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214710-ukrenergo-investue-433-milarda-u-rozvitok-merez.html


 

Реформа «Центренерго»: Міненерго 

завершило аудит державних шахт 

Міністерство енергетики України завершило 
аудит державних шахт, який відбувався у 

рамках проєкту зі створення вертикальної 

інтегрованої компанії на базі ПАТ 

"Центренерго"

 

 

Українців закликають підтримати 

політв’язнів Кремля, написавши «лист у 

неволю» 

Українців закликають підтримати 

співгромадян - політв’язнів Кремля, 

долучившись до ініціативи Кримського 

процесу «Лист у неволю».

 

 

Нацбанк послабив курс гривні на 14 

копійок 

Національний банк України на четвер, 25 

березня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні до долара США на 14 копійок - до 

27,8706 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби сім разів зривали 

«тишу» у зоні ООС 

Протягом минулої доби, 24 березня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил було 

зафіксовано 7 порушень режиму припинення 

вогню.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214698-reforma-centrenergo-minenergo-zaversilo-audit-derzavnih-saht.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214698-reforma-centrenergo-minenergo-zaversilo-audit-derzavnih-saht.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214777-ukrainciv-zaklikaut-pidtrimati-politvazniv-kremla-napisavsi-list-u-nevolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214777-ukrainciv-zaklikaut-pidtrimati-politvazniv-kremla-napisavsi-list-u-nevolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214777-ukrainciv-zaklikaut-pidtrimati-politvazniv-kremla-napisavsi-list-u-nevolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214777-ukrainciv-zaklikaut-pidtrimati-politvazniv-kremla-napisavsi-list-u-nevolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214839-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-14-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214839-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-14-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214837-okupanti-minuloi-dobi-sim-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214837-okupanti-minuloi-dobi-sim-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html


 

Місія ОБСЄ за добу нарахувала сім 

порушень «тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ минулої доби зафіксувала 
два порушення режиму припинення вогню у 

Донецькій області та п'ять таких порушень на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Симеона Богослова; навіщо дивитися 

на фіалки і чим надихатися, а також де взяти 

веселку. 

 

 

AstraZeneca офіційно підтвердила 

ефективність своєї вакцини на рівні 76% 

Британсько-шведський виробник 

медпрепаратів компанія AstraZeneca 
підтвердила ефективність своєї вакцини від 

COVID-19 на рівні 76%, врахувавши 

результати останніх досліджень, у тому числі 

проведених у США.

 

 

Індія призупинила експорт вакцини від 

COVID-19 Oxford-AstraZeneca - ЗМІ 

Індія призупинила весь експорт вакцини від 

коронавірусу Oxford-AstraZeneca через 

зростання випадків захворювання в країні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214767-misia-obse-za-dobu-narahuvala-sim-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214767-misia-obse-za-dobu-narahuvala-sim-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214371-25-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214371-25-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214833-astrazeneca-oficijno-pidtverdila-efektivnist-svoei-vakcini-na-rivni-76.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214833-astrazeneca-oficijno-pidtverdila-efektivnist-svoei-vakcini-na-rivni-76.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214796-india-prizupinila-eksport-vakcini-vid-covid19-oxfordastrazeneca-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3214796-india-prizupinila-eksport-vakcini-vid-covid19-oxfordastrazeneca-zmi.html


 

Завершили зйомки фільму «Памфір» 

Завершилися зйомки дебютної повнометражної 

картини режисера Дмитра Сухолиткого-

Собчука "Памфір".

 

 

У Києві визначили «Автомобіль року в 

Україні 2021» 

24 березня у Києві в Regent Hill відбулася 
онлайн-церемонія нагородження переможців 

акції «Автомобіль року в Україні 2021».

 

 

На станцію «Академік Вернадський» 

вирушила 26-та українська антарктична 

експедиція ФОТО 

На станцію “Академік Вернадський” вирушила 

26-та річна Українська антарктична експедиція 
(УАЕ) – її учасники проведуть на крижаному 

континенті близько 13 місяців. 

 

У Японії розпочалася естафета 

олімпійського вогню 

Естафета олімпійського вогню розпочалася у 
японській Фукусімі, почавши чотиримісячний 

відлік до першої Олімпіади, проведеної в 

умовах глобальної пандемії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3214727-zaversili-zjomki-filmu-pamfir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3214727-zaversili-zjomki-filmu-pamfir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214441-u-kievi-viznacili-avtomobil-roku-v-ukraini-2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214441-u-kievi-viznacili-avtomobil-roku-v-ukraini-2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3214822-na-stanciu-akademik-vernadskij-virusila-26ta-ukrainska-antarkticna-ekspedicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3214822-na-stanciu-akademik-vernadskij-virusila-26ta-ukrainska-antarkticna-ekspedicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3214822-na-stanciu-akademik-vernadskij-virusila-26ta-ukrainska-antarkticna-ekspedicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3214822-na-stanciu-akademik-vernadskij-virusila-26ta-ukrainska-antarkticna-ekspedicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3214823-u-aponii-rozpocalasa-estafeta-olimpijskogo-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3214823-u-aponii-rozpocalasa-estafeta-olimpijskogo-vognu.html


 

25 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам'яті В'ячеслава Чорновола —

  відомого українського політика, журналіста, 

дисидента, лідера Народного Руху України.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214208-25-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214208-25-berezna-pamatni-dati.html

