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ТОП 

 

В Україні - 645 хворих із коронавірусом, 17 

летальних випадків 

Станом на 22 годину 31 березня в Україні 

зареєстровано 645 лабораторно підтверджених 

випадків COVID-19. 

 

В Італії від коронавірусу померли понад 12 

тисяч осіб 

Протягом минулої доби в Італії померли 

внаслідок епідемії коронавірусу 837 людей, а 

загальна кількість летальних випадків сягнула 

12 428 осіб. 
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У Британії за добу – майже 400 смертей від 

коронавірусу 

У Великій Британії за останню добу від 

коронавірусу померло 393 людини, таким 

чином, загальна кількість летальних випадків 

зросла до 1 801-го. 

 

У Туреччині за добу 2704 нових інфікованих 

коронавірусом, 46 осіб померли 

За добу в Туреччині від коронавірусу померло 

46 людей та виявлено 2704 нові випадки 

COVID-19. 

 

У Сирії заявили, що успішно відбили атаку 

ВПС Ізраїлю 

Сирійцям вдалося відбити ракетну атаку 

Військово-повітряних сил Ізраїлю в районі 

міста Хомс. 

СВІТ 

 

Європа змогла експортувати медичні 

товари в Іран завдяки INSTEX 

Франція, Німеччина та Велика Британія змогли 

провести першу операцію у рамках механізму 

INSTEX. 
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Інфекціоністи у США побачили прогрес від 

соціального дистанціонування 

Після введення в США карантинних заходів, 

зокрема правил соціального дистанціонування, 

з'явилися перші "проблиски" щодо 

уповільнення темпів поширення коронавірусу 

COVID-19 в окремих регіонах країни. 

 

Європарламент хоче провести правову 

оцінку нового надзвичайного закону в 

Угорщині 

Президент Європарламенту звернувся до 

Єврокомісії з проханням надати правову 

оцінку щодо закону, прийнятого Парламентом 

Угорщини, яким Уряду країни надаються 

надзвичайні повноваження в організації 

заходів з протидії коронавірусу. 

 

Трамп і Ердоган домовилися обмінюватись 

досвідом боротьби з коронавірусом 

Президенти Туреччини та США Реджеп Тайїп 

Ердоган та Дональд Трамп під час телефонної 

розмови домовилися про обмін успішним 

досвідом боротьби з COVID-19 та контролю за 

наслідками епідемії. 

 

COVID-19: У Нідерландах продовжили 

карантин до 28 квітня 

У Нідерландах до 28 квітня продовжили 

обмежувальні заходи з метою протидії 

поширенню коронавірусу. 

 

У Грузії на час надзвичайного стану ввели 

"сухий закон" 

У Грузії з 31 березня заборонено 

функціонування всіх об'єктів продажу 

алкогольних напоїв з метою боротьби з 

епідемією коронавірусу. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Мінсоцполітики та Товариство Червоного 

Хреста об’єднають зусилля під час 

карантину 

Міністр соціальної політики Марина Лазебна 

зустрілась з представниками Товариства 

Червоного Хреста та обговорила питання 

співпраці під час карантину у зв’язку із 

COVID-19. 

 

Кулеба обговорив з послом Кореї 

збільшення інвестицій в економіку України 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба прийняв посла Республіки Корея в 

Україні Квон Кі Чанга. 

 

Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу 

проти Білорусі 

Україна приєдналася до обмежувальних 

заходів, які Європейський Союз застосовує 

проти Білорусі. 

УКРАЇНА 

 

Закон про землю: уповноважений 

Зеленського розповів, як знайшли 

компроміс у Раді 

Ухвалення закону про ринок 

сільськогосподарських земель є одним з 

елементів передвиборчої програми Президента 

Володимира Зеленського. 
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АМКУ закликає аптеки та фармкомпанії не 

підвищувати ціни 

Антимонопольний комітет України надав 

учасникам фармацевтичних ринків обов’язкові 

для розгляду рекомендації щодо здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання 

порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

 

Чубаров повідомив про перенесення 

"Маршу на Крим" через коронавірус 

Дата проведення міжнародної ненасильницької 

акції "Світ проти насильства і окупації. Марш 

гідності" буде визначена з урахуванням 

епідеміологічної ситуації в Україні. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

загинув боєць ЗСУ 

У вівторок збройні формування Російської 

Федерації знову вдалися до порушень режиму 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 квітня. Пам’ятні дати 

За традицією, сьогодні, 1 квітня, відзначається 

День сміху і жартів. 
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Коронавірусом у світі заразилися 858 тисяч 

осіб, одужали - 178 тисяч 

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 

858 892 випадки коронавірусу, 178 100 

пацієнтів одужали, летальних випадків - 

42 158. 

 

Третина українців втратили роботу в 

Польщі 

Через пандемію коронавірусу постраждала 

третина українських заробітчан у Польщі, вони 

скаржаться на обмеження і зниження доходів. 

 

NASA обрала місію, що буде досліджувати 

магнітні бурі 

Національне агентство США з аеронавтики й 

дослідження космосу (NASA) обрало місію з 

шести невеликих супутників для дослідження 

магнітних бур біля Землі. 

 

У США стався потужний землетрус 

В американському штаті Айдахо 

стався землетрус магнітудою 6,5. 

 

Весняні морози: найближчими ночами 

прогнозують до -8° 

В Україні найближчими днями прогнозується 

до 8° морозу вночі та до 8° тепла вдень, опади 

не очікуються. 
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1 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Хризанфа; квітень прийшов, чи буде 

дорідним рік і кому варто триматися «в 

рамках». 
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