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ТОП 

 

Коронавірусом у світі заразилися понад 722 

тисячі осіб, одужали - 150 тисяч 

Станом на ранок 30 березня у світі 

коронавірусом захворіли 722 202 осіб, з них 

151766 одужали і 33 976 померли. 

 

В Україні нарахували вже 475 випадків 

коронавірусної хвороби 

Станом на 22:00 29 березня в Україні 475 

лабораторно підтверджених випадків COVID-

19 ПЛР-дослідженням. 
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Допомога з Китаю, евакуація українців та 

позачергова Рада: звернення Зеленського 

(повний текст) 

Звернення Президента Володимира 

Зеленського щодо евакуації українців та 

позачергового засідання ВР 

 

Кабмін оновив макроекономічний прогноз: 

долар по 29,5 і безробіття на рівні 9,4% 

Під час розробки змін до бюджету уряд оновив 

макроекономічний прогноз, і на засіданні 

Кабміну затвердили нові 

цифри.(ІНФОГРАФІКА) 

 

Кількість жертв коронавірусу в Туреччині 

збільшилась до 131 особи 

За останню добу в Туреччині зафіксовано 23 

випадки смерті від коронавірусу нового типу 

(Covid-19), кількість жертв захворювання 

досягло 131. 

 

У Чехії на коронавірус захворіли майже 

2800 осіб 

Кількість людей, які заразилися вірусом 

CОVID-19 станом на вечір неділі, 29 березня, 

становила в Чехії 2775 людей. 
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У Сирії зафіксували першу смерть від 

коронавірусу 

У Сирії померла жінка, в якої виявили 

коронавірус. 

 

КНДР провела випробування надважкої 

багатозарядної пускової установки 

У понеділок, 30 березня, Північна Корея 

провела випробування надважкої 

багатозарядної пускової установки. 

СВІТ 

 

Папа Римський підтримав заклик ООН 

негайно припинити бойові дії у світі 

Папа Римський Франциск приєднався до 

заклику Генерального секретаря ООН Антоніу 

Гутерреша щодо негайного припинення 

бойових дій у світі на тлі пандемії 

коронавірусу. 

 

Трамп сказав, коли в Штатах варто 

очікувати піку смертності від коронавірусу 

Пік смертності від коронавірусу в США 

швидше за все буде досягнуто упродовж двох 

тижнів. 
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У Москві на вулицю незабаром пускатимуть 

лише за спеціальними перепустками 

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що 

найближчими днями у столиці РФ виходити з 

дому на вулицю можна буде тільки маючи 

спеціальну перепустку. 

 

Наразі немає можливостей для добудови 

"Північного потоку-2" – російський експерт 

Наразі не існує ні юридичних, ані технічних 

можливостей в РФ для завершення 

будівництва газопроводу "Північний потік-2". 

 

Ціна на нафту WTI досягла мінімуму 

вперше з 2002 року 

Під час торгів на біржі ICE в Лондоні вартість 

ф'ючерсу на нафту марки WTI опускалася 

нижче 20 доларів за барель вперше з 2002 року. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

В Україну вже повернулись понад 144 

тисячі українців — МЗС 

В Україну з-за кордону вже повернулися понад 

144 тисячі наших співгромадян за сприяння 

дипломатичних установ. 

УКРАЇНА 
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Президент анонсував старт "Всеукраїнської 

школи онлайн" 

6 квітня в Україні стартує проєкт 

«Всеукраїнська школа онлайн», у межах якого 

40 вчителів з Києва дистанційно навчатимуть 

школярів у всій країні під час карантину. 

 

Разумков розповів про порядок денний 

позачергового засідання Ради 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

повідомив, що позачергове засідання 

парламенту відбудеться о 14:00 в понеділок, 30 

березня, та розповів, які питання будуть 

розглядатися на ньому. 

 

Очільники МОЗ та Мінфіну подали у 

відставку — Геращенко 

Очільник міністерства охорони здоров'я Ілля 

Ємець та голова Міністерства фінансів Ігор 

Уманський подали у відставку. 

 

У МОЗ визначили перелік лікарень для 

госпіталізації хворих на коронавірус 

МОЗ визначило перелік лікарень першої хвилі 

для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, 

зокрема, передбачено 240 медичних закладів 

по Україні для госпіталізації пацієнтів, чий 

стан погіршується. 

 

Криклій нагадав, що повернути квиток на 

внутрішній потяг можна упродовж 90 днів 

Якщо квиток був придбаний у касі на 

внутрішні поїзди, його можна повернути 

упродовж 90 днів з запланованої дати 

відправлення потяга. 
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Торік в Україні майже 5,5 тисячі людей 

захворіли на інфекційний мононуклеоз 

Упродовж 2019 року в Україні майже 5,5 

тисячі людей захворіли на інфекційний 

мононуклеоз. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 13 разів порушили "тишу", по 

захисниках Павлополя гатили зі 120 калібру 

За минулу добу, 29 березня, збройні 

формування Російської Федерації 13 разів 

порушили режим припинення вогню. Втрат 

серед військовослужбовців Об’єднаних сил 

внаслідок ворожих обстрілів не було. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

30 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам'яті Дмитра Донцова – 

політичного діяча, публіциста, однієї з 

найяскравіших постатей української 

політичної думки ХХ ст. 

 

Через карантин вимушено не працюють 

близько 4 мільйонів осіб — депутат 

У Торгово-промисловій палаті України 

заявили про те, що нині через карантин 

вимушено не працюють близько 4 мільйонів 

осіб, і до 700 тисяч втратили роботу. 
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У Штатах збанкрутувала компанія, яка 

створювала глобальну мережу роздачі 

Інтернету 

Компанія OneWeb, яка планувала вивести у 

космос сотні супутників для глобальної роздачі 

Інтернету, оголосила про банкрутство. 

 

В Україну на кілька днів завітають мокрий 

сніг та дощі - синоптик 

В Україну з понеділка прийде суттєве 

похолодання, а потепліє з четверга. 

 

30 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Теплого Олекси; як не прогнівити 

весну, кому риба в руку не піде, а також про 

таємниці майбутнього. 
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