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ТОП 

 

Держдеп США вказав на порушення прав 

людини на окупованих РФ територіях 

України 

Очолювані Росією збройні формування на 

сході України та окупаційна російська влада в 

Криму продовжують чинити суттєві 
порушення прав людини, які включають, 

свавільні вбивства, катування й різного роду 

переслідування. 

 

Зеленський підписав указ, що схвалює 

показники оборонного замовлення на 2021-

2023 роки 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав указ, яким увів у дію рішення Ради 
національної безпеки та оборони України від 

11 березня 2021 
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Ощадбанк оскаржить рішення паризького 

суду в справі проти РФ щодо Криму 

Ощадбанк планує негайно оскаржити рішення 
паризького апеляційного суду, який відхилив 

рішення Міжнародного Трибуналу від 26 

листопада 2018 року в справі проти РФ щодо 

відшкодування втрат у Криму, спричинених 

окупацією півострова.

 

 

Підозрюваний у створенні ПВК Євген 

Шевченко звільнений під заставу 

Підозрюваний у створенні ПВК Євген 

Шевченко після внесення застави вийшов із 

СІЗО і зараз перебуває вдома. 

 

Nike судитиметься з нью-йоркською 

компанією через «сатаністські» кросівки 
ФОТ О, ВІДЕО  

Знаменитий виробник спортивного одягу та 

взуття Nike Inc подав до суду на нью-йоркську 
компанію, яка в рамках співпраці з репером 

«Old Town Road» Lil Nas X виробляла кросівки 

«Satan Shoes», які нібито містили краплю 

людської крові. 

 

У світі зафіксували понад 128,8 мільйона 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 31 березня зафіксували 

128 803 702 випадки зараження коронавірусом.
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В Україні - 11 226 нових випадків COVID-19 

В Україні за минулу добу, 30 березня, 

зареєстрували 11 226 нових випадків COVID-

19. Померли 407 осіб, одужали 6 405.

 

СВІТ 

 

Білорусь запровадила у відповідь санкції 

проти Заходу 

Олександр Лукашенко сьогодні підписав указ, 
що передбачає запровадження санкцій проти 

фізичних та юридичних осіб країн, які 

застосовують санкції щодо Білорусі. 

 

Урядові відомства США очистили мережі 

від програм російських хакерів - Bloomberg 

Дев'ять відомств федерального уряду США, які 

постраждали внаслідок російської кібератаки 
минулого року через програмне забезпечення 

SolarWinds, практично очистили свої мережі 

від хакерських програм. 

 

Туреччина запропонувала Ізраїлю 

обмінятися послами 

Туреччина готова направити свого посла в 

Тель-Авів, якщо Ізраїль направить свого посла 

до Анкари. 
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Штати та Румунія обговорили безпеку в 

Чорному морі 

Безпека в регіоні Чорного моря, в тому числі у 
військовому та енергетичному вимірах, стала 

однією з ключових тем розмови в вівторок 

держсекретаря США Ентоні Блінкена й 

міністра закордонних справ Румунії Богдана 

Ауреску.

 

 

Президент Афганістану каже, що готовий 

передати владу наступнику після виборів 

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що 

підтримує проведення у своїй країні 
дострокових виборів і передасть владу 

обраному наступнику.

 

 

ЄС виділив додаткові 560 мільйонів євро на 

гуманітарку для Сирії – Боррель 

Євросоюз, який бере активну участь у 

міжнародних зусиллях із врегулювання 
тривалої кризи у Сирії, оголосив про виділення 

додаткової допомоги у 560 млн євро, які 

будуть спрямовані на підтримку мирного 

населення та переміщених осіб в цій країні. 

 

ООН закликала зібрати $10 мільярдів на 

гуманітарну допомогу сирійцям 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 

виступив зі зверненням до учасників П’ятої 

щорічної донорської конференції, у якому 
закликав зібрати $10 мільярдів гуманітарної 

допомоги сирійських біженців.
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У Португалії затримали лідера італійської 

мафії, якого шукали два роки 

У Лісабоні затримали одного з лідерів 
італійського мафіозного угруповання 

«Ндрангета», причетного до розстрілу людей в 

Німеччині, - 44-річного Франческо Пелле.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Меркель та Макрон закликали Путіна 

сприяти стабілізації ситуації на сході 

України 

Президент Франції Еммануель Макрон, 

канцлерка Німеччини Ангела Меркель та 

президент Росії Володимир Путін провели 
спільну розмову у форматі відеоконференції, 

під час якої російського лідера закликали 

сприяти стабілізації ситуації на сході України.

 

 

Україна в ООН засудила сирійський режим 

за порушення прав людини 

Україна офіційно засудила режим президента 

Сирії Башара Асада за порушення 

міжнародного гуманітарного права. 

 

 

Політв'язня Коломійця залишили в ШІЗО 

російської колонії ще на 10 днів 

Політв'язень Андрій Коломієць залишиться в 

ШІЗО краснодарської колонії ще на 10 днів. 

Тюремники склали на нього протокол, коли 
помітили, як він дрімав, спираючись на стінку 

камери.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218345-u-portugalii-zatrimali-lidera-italijskoi-mafii-akogo-sukali-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218345-u-portugalii-zatrimali-lidera-italijskoi-mafii-akogo-sukali-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218382-merkel-ta-makron-zaklikali-putina-spriati-stabilizacii-situacii-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218382-merkel-ta-makron-zaklikali-putina-spriati-stabilizacii-situacii-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218382-merkel-ta-makron-zaklikali-putina-spriati-stabilizacii-situacii-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218382-merkel-ta-makron-zaklikali-putina-spriati-stabilizacii-situacii-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218305-ukraina-v-oon-zasudila-sirijskij-rezim-za-porusenna-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218305-ukraina-v-oon-zasudila-sirijskij-rezim-za-porusenna-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3218302-politvazna-kolomijca-zalisili-v-sizo-rosijskoi-kolonii-se-na-10-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3218302-politvazna-kolomijca-zalisili-v-sizo-rosijskoi-kolonii-se-na-10-dniv.html


 

ОБСЄ передала рятувальникам Донеччини 

спецмашину радіо та хімічної розвідки 

У Маріуполі координатор проєктів ОБСЄ в 
Україні Генрік Вілладсен передав 

рятувальникам Донеччини спеціальну машину 

радіаційної та хімічної розвідки та 

лабораторного контролю.

 

Україні підтвердили додатковий мільйон 

вакцин Pfizer - Ляшко 

Український уряд отримав підтвердження про 

постачання додаткового мільйона доз вакцини 
від Pfizer/ BioNTech у межах глобального 

механізму COVAX.

 

 

Фейки про вакцинацію: СБУ заблокувала 

мережу «ботоферм», які фінансували з РФ 

Кіберфахівці СБУ заблокували роботу мережі 
ботоферм, які поширювали фейкову 

інформацію про вакцинацію.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков заробив у 2020 році понад 2 

мільйони 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у 

2020 році заробив 547 563 гривень за основним 

місцем роботи та понад 1,7 мільйона гривень - 

від продажу 
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Клименко заявив, що помилився з часом 

нанесення свастики на стіни будівлі ОП 

Голова Національної поліції України Ігор 
Клименко заявив, що під час виступу у 

Верховній Раді назвав помилковий час 

нанесення нацистської символіки на стіни 

Офісу Президента: символ з'явився о 21:35, а 

не 23:35. 

 

«Слуги Народу» поїхали на Прикарпаття: 

слідкуватимуть за підрахунком голосів 

Народні депутати "Слуги народу" вирушили на 

Івано-Франківщину з'ясувати ситуацію з 

підрахунком голосів у 87 окрузі.  

 

У Гутцайта основним джерелом доходу є 

зарплата на посаді міністра 

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт 

задекларував 855 278 гривень доходу за 2020 

рік, а зарплата на посаді міністра з цих коштів 

становить 571, 5 тис. грн.

 

 

Ієромонах з Києво-Печерської лаври став 

кліриком ПЦУ 

Колишній помічник голови відділу інформації 

і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської 

Києво-Печерської лаври, церковний публіцист 
і богослов УПЦ МП о. Інокентій (Підтоптаний) 

став кліриком Переяславсько-Вишневської 

єпархії ПЦУ. 
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У Львові розслідують вбивство студентки з 

Дніпропетровщини 

У Львові поліціянти встановлюють обставини 
вбивства студентки з Дніпропетровської 

області.

 

 

У Харкові COVID-щеплення отримав 

найстаріший український тенісист ФОТ О 

97-річний мешканець Харкова Леонід 
Станіславський, який є найстаршим 

українським тенісистом, зробив щеплення від 

коронавірусу.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на середу, 31 
березня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 8 копійок - до 27,8852 грн за долар. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські найманці минулої доби вісім разів 

зривали «тишу» в зоні ООС 

Протягом минулої доби, 30 березня, в районі 

проведення операції Об'єднаних сил було 

зафіксовано 8 порушень режиму припинення 
вогню з боку збройних формувань Російської 

Федерації, з яких 7 обстрілів та 1 факт 

інженерного обладнання позицій.
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Загострення на сході України ускладнило 

процес запуску двох КПВВ 

Загострення ситуації на сході 
України ускладнює запуск повноцінної роботи 

двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду в 

Луганській області — КПВВ "Золоте" та 

"Щастя".

 

Місія ОБСЄ за добу нарахувала 25 

порушень «тиші» на сході України 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

зафіксувала 25 порушень «тиші» на сході 

України.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

31 березня: народний календар і астровісник 

Прощаємося з березнем, що каже Кирило, чим 

займається Явдоха та про користь 

самообмеження 

 

 

В Україну йде справжня весна – з грозами 

та теплом до +17° 

В Україні 31 березня опади не очікуються, 

вдень 8-13° тепла. 
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Собака Байденів знову вкусив людину в 

Білому домі 

Собака президента США Джо Байдена на 
прізвисько Мейджор знову вкусив людину, яка 

не отримала значних травм, однак була 

оглянута медиками. 

 

 

SpaceX представила членів екіпажу першої 

цивільної космічної місії 

Американська компанія SpaceX представила 

склад екіпажу першої цивільної місії 
Inspiration4, який до кінця цього року має 

вирушити на орбіту. 

 

 

Українські мисткині представили сучасне 

мистецтво в Анкарі 

Українські мисткині - художниця-керамістка 
Олеся Дворак-Галік та художниця Поліна 

Сьомочкіна представляють свої роботи на 7-й 

міжнародній виставці сучасного мистецтва 

ARTANKARA. 

 

 

Світоліна обіграла латвійку Севастову і 

вийшла до півфіналу турніру WTA в Маямі 

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна 

виграла четвертий матч поспіль і вперше 
пробилася до 1/2 фіналу представницького 

турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в 

Маямі (США) з призовим фондом $3,26 млн. 
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Virgin Galactic представила дзеркальний 

космічний літак 

Космічна компанія Virgin Galactic 
британського мільярдера Річарда Бренсона 

представила нову модель космічного літака 

Spaceship III, яка отримала назву VSS Imagine. 

 

 

Netflix пообіцяв досягти вуглецевої 

нейтральності до кінця 2022 року 

Стрімінгова платформа Netflix пообіцяла 
досягти вуглецевої нейтральності до кінця 

наступного року.

 

 

31 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 1922 році режисером Лесем 
Курбасом був заснований експериментальний 

театр українського модернізму «Березіль».
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