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ТОП 

 

В Індонезії потужний вибух на 

нафтопереробному заводі спричинив велику 

пожежу ВІДЕО  

В Індонезії на нафтопереробному заводі 

Pertamina в провінції Західна Ява стався 

потужний вибух, який спричинив велику 

пожежу. 

 

ЦВК назвала явку на проміжних виборах у 

Раду 

Явка на проміжних виборах у Верховну Раду 
станом на 20.00 становила 20,99% на 

Донеччині та 35,05% на Прикарпатті. 
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Bellingcat встановили росіян, причетних до 

тортур у донецькій катівні «Ізоляція» 

Розслідувачі Bellingcat встановили особи трьох 
росіян, які причетні до тортур у 

підконтрольній бойовикам "ДНР" в'язниці 

"Ізоляція" 

 

 

В Україні зафіксували 8 346 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 29 березня лабораторно 

підтверджено 1 652 409 випадків COVID-19, з 

них за добу – 8 346. 

 

Аварія Ever Given: стало відомо, скільки 

судів простоюють у Суецькому каналі 

Майже 370 суден чекають, коли контейнеровоз 

Ever Given буде нарешті знято з мілини. 

 

 

У Бразилії не було зафіксовано важких 

побічних ефектів вакцини CoronaVac - 

посол 

Важкі побічні ефекти вакцини CoronaVac до 
цього часу не були виявлені в Бразилії 

(загальну вакцинацію було розпочато 17 січня).
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У Чехії виявили раніше невідомий штам 

COVID-19 

Співробітники спеціалізованої лабораторії 
Elisabeth Pharmacon в місті Брно, Чехія, 

виявили новий штам коронавірусу, наразі 

триває його дослідження.

 

 

У світі виявили 127,7 мільйона випадків 

COVID-19 

Станом на ранок 29 березня у світі загалом із 
початку пандемії зафіксовано 127 776 580 

випадків COVID-19, зокрема 2 796 168 

летальних.

 

СВІТ 

 

У Словаччині може відбутися ротація 

прем’єра з міністром фінансів - ЗМІ 

Голова уряду Словаччини Ігор Матович 

оголосив, що залишить свою посаду та 

обміняється посадами з міністром фінансів 

свого уряду Едуардом Хегером. 

 

Контейнеровоз Ever Given таки будуть 

розвантажувати, скоріш за все у вівторок 

Сьогодні спроби зрушити Ever Given з місця 
буксирами продовжать, а вже 30 березня судно 

будуть пробувати розвантажувати.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3216860-u-cehii-viavili-ranise-nevidomij-stam-covid19.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3216865-kontejnerovoz-ever-given-taki-budut-rozvantazuvati-skoris-za-vse-u-vivtorok.html


 

Влада Туреччини затвердила план 

будівництва каналу «Стамбул» 

План будівництва каналу «Стамбул», який 
пройде паралельно протоці Босфор, було 

затверджено після врахування запитів від 

громадян. 

 

В Туреччині протестували проти виходу 

країни зі Стамбульської конвенції ФОТО, 

ВІДЕО 

У різних містах Туреччини та за кордоном 

упродовж вихідних жінки протестували проти 

виходу країни зі Стамбульської конвенції. 

 

Країни Південної Америки обмежили 

авіасполучення з Бразилією через штам 

COVID-19 

Країни Південної Америки, зокрема ті, що 

межують з Бразилією, ввели обмеження 
авіасполучення з країною, аби запобігти 

поширенню нового «бразильського» штаму 

коронавірусу. 

 

Штати розробляють власні паспорти 

вакцинації - WP 

Білий дім спільно з приватними компаніями 
працює над стандартами для паспортів 

вакцинації від COVID-19.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3216811-vlada-tureccini-zatverdila-plan-budivnictva-kanalu-stambul.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський обговорить ситуацію на сході 

України з «нормандською четвіркою» - 

Мендель 

Президент Володимир Зеленський має намір 

обговорити ситуацію на сході України та 

подальші кроки із досягнення миру з лідерами 

країн Нормандського формату. 

 

Консультаційний комітет Президентів 

України та Польщі сьогодні проведе 

засідання 

У понеділок, 29 березня, у форматі 
відеоконференції відбудеться XXІX засідання 

Консультаційного комітету Президентів 

України та Польщі.

 

 

Австрія виділила €1,5 мільйона 

гуманітарної допомоги Україні 

Уряд Австрії виділив 1,5 мільйона євро для 

фінансування гуманітарних проєктів в Україні, 
на Сході якої вже сім років триває збройний 

конфлікт.

 

УКРАЇНА 

 

COVID-вакцинація у приватних клініках 

розпочнеться вже цьогоріч – Мендель 

В Україні вакцинація громадян проти COVID-
19 у приватних клініках має розпочатися вже 

цього року. 
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Поліція почала два кримінальні 

провадження через порушення на довиборах 

На виборах до парламенту 28 березня у двох 
округах правоохоронці зафіксували 34 

повідомлення про порушення та розпочали два 

кримінальні провадження.  

 

 

У Донецьку українці не обирали нардепів до 

Ради вже дев'ять років - Мендель 

Прессекретар Президента Юлія Мендель 

запевняє, що організувати вибори на 
непідконтрольній Україні території Донецької 

та Луганської областей Центральна виборча 

комісія наразі не може. 

 

 

У кримській справі Едема Бекірова все йде 

до обвинувального вироку - адвокат 

Адвокат колишнього політв'язня Едема 

Бекірова Олексій Ладін повідомив про швидке 

завершення розгляду "судом" в окупованому 
Криму справи його підзахисного і прогнозує 

ухвалення обвинувального вироку. 

 

 

Смерть ветерана АТО у Києві: Прокуратура 

затримала трьох підозрюваних 

Тіло активіста і ветерана АТО Олександра 
Мандича (Ташкент) з ножовими пораненнями 

знайдено в лісі на Київщині. 
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Пішов з життя один з «кіборгів» - оборонець 

донецького аеропорту Ігор Гофман 

У неділю відійшов у вічність Ігор Гофман, 
ветеран 93 бригади “Холодний Яр”, оборонець 

Донецького аеропорту.

 

 

Нацбанк встановив курс на рівні 27,97 

гривні за долар 

Національний банк України на понеділок, 29 
березня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 27,9679 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу 10 разів порушили «тишу» 

на сході України 

Упродовж минулої доби, 28 березня, в районі 

операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 

порушень режиму припинення вогню, із яких 8 

обстрілів українських позицій, 1 дистанційне 

мінування та 1 обстріл населеного пункту.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 березня: народний календар і астровісник 

Яку весну приведе з собою Савин; чому не 
варто гудити чужого воза, мажемо в міру, а 

також кого нині ліпше не зустрічати
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Батько «Гри престолів» продовжив 

співпрацю з HBO ще на п'ять років 

Автор циклу книг «Пісні льоду та полум’я» 
Джорж Мартін, за яким зняли серіал «Гра 

престолів», продовжив свою співпрацю з 

телеканалом HBO ще на п'ять років.

 

 

Столиця Грузії опинилася під загрозою 

великого зсуву ґрунту 

Мешканці тбіліського району Вашліджварі, що 
опинився під загрозою зсуву ґрунту, у неділю 

провели протестну акцію, вимагаючи від 

місцевої влади запровадити мораторій на будь-

яке будівництво в цій зоні. 

 

Жителі ФРН за час пандемії поклали на 

рахунки 182 мільярди євро 

Жителі Німеччини у період з січня 2020 до 

січня 2021 року поклали на рахунки у банках 

182 мільярди євро. 

 

29 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті  Івана Огієнка – 

українського церковного і громадського діяча. 
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