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ТОП 

 

В Україні вже 794 випадки коронавірусу, 20 

смертей 

В Україні зафіксовано 794 випадки 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

У США новий антирекорд - кількість 

хворих із коронавірусом перевищила 200 

тисяч 

Загальна кількість інфікованих коронавірусом 

Covid-19 у Сполучених Штатах Америки 

сягнула понад 200 тис. осіб. 
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У Британії за добу - 563 смерті від 

коронавірусу 

У Великій Британії кількість летальних 

випадків через коронавірус COVID-19 за добу 

зросла на 563, що стало найбільшим щоденним 

показником з початку пандемії у країні. 

 

У Туреччині за добу від Covid-19 померли 63 

особи 

За минулу добу в Туреччині  виявлено 2148 

випадків інфікування коронавірусом, 63 особи 

внаслідок захворювання померли. 

 

Китай збрехав про кількість хворих і 

загиблих від коронавірусу – розвідка США 

Звіти американської розвідки свідчать, що уряд 

Китайської Народної Республіки навмисно 

применшував кількість заражених і померлих 

від коронавірусу COVID-19 на своїй території, 

починаючи з грудня минулого року. 

 

Трамп пригрозив Ірану серйозними 

наслідками за спроби атакувати бази США 

Президент США застеріг, що Іран та його 

союзники заплатять "дуже велику ціну", якщо 

спробують напасти на американські військові 

баз на території Іраку. 

СВІТ 
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Китай залишиться стратегічним 

суперником США після пандемії — Помпео 

Попри досягнуті домовленості в переговорах у 

сфері торгівлі між США і Китаєм, а також 

згоду обох країн разом боротися з викликами 

пандемії коронавірусу COVID-19, офіційний 

Вашингтон і надалі бачить у КНР 

стратегічного суперника. 

 

Боротьба з пандемією не має порушувати 

права людини - ПАРЄ 

У Парламентській асамблеї Ради Європи 

наголошують, що боротьба з пандемією 

коронавірусу має вестися із дотриманням 

соціальних та економічних прав громадян. 

 

Єврокомісія оголосила нову концепцію 

скороченого робочого дня на період пандемії 

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 

оголосила про впровадження нової концепції 

скороченого робочого дня, яка має підтримати 

компанії та працівників, котрі тимчасово 

залишилися без роботи через пандемію  Covid-

19. 

 

Столтенберг розповів про внесок НАТО у 

боротьбу з пандемією 

Військові спроможності НАТО від початку 

пандемії Covid-19 використовувалися для 

підтримки зусиль цивільних структур у 

протидії поширенню вірусу – і це триватиме й 

надалі. 
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США отримали "гумдопомогу" з Росії за 

гроші – Держдеп 

Поставки в США російських медпрепаратів та 

засобів індивідуального захисту, які в Москві 

назвали "гуманітарною допомогою", були 

придбані американською стороною за гроші 

після телефонної розмови президентів Трампа 

й Путіна. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Польща надасть допомогу рятувальникам 

України та Грузії 

Міністерство закордонних справ Польщі 

виділило 1,2 млн злотих (майже 8 млн грн) для 

навчання і забезпечення належним 

обладнанням українських, а також грузинських 

рятувальників у рамках допомоги для країн 

Східного партнерства. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон про соціальні та 

економічні гарантії під час пандемії 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про забезпечення додаткових соціальних 

та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусу. 

 

Українські медики підрахували, скільки 

коштує лікування Covid-19 

В Україні лікування пацієнта, хворого на 

Covid-19, обійдеться у суму від 5 до 10 тисяч 

гривень. 
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Хомчак розповів, як розподілилися 

обов'язки між Міноборони та Генштабом 

Головнокомандувач ЗСУ Руслан розповів, як 

розподілилися обов’язки між ним та 

начальником Генерального штабу після 

впровадження чергового етапу реформування 

армії. 

 

За програмою "Доступні ліки" виписали 

майже 15 мільйонів e-рецептів 

Починаючи з 1 квітня 2019 року у рамках 

програми "Доступні ліки" лікарі виписали 

близько 15 млн електронних рецептів. 

 

Суспільне радіо починає мовлення ще у 13 

містах 

Суспільне радіо розширює далі свою FM-

мережу в Україні. 

 

Нацбанк отримав за рік понад 43 мільярда 

прибутку 

Національний банк України відзвітував, що 

завершив 2019 рік із прибутком у 43,3 млрд 

грн. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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На Донбасі - 15 порушень "тиші", поранені 

троє бійців ЗСУ 

01 квітня збройні формування РФ, всупереч 

взятим на себе зобов’язанням, 15 разів 

обстріляли позиції Об’єднаних сил. 

 

Окупанти на Донбасі продовжують 

перешкоджати роботі спостерігачів ОБСЄ 

Бойовики російських збройних формувань 

протягом 31 березня та 1 квітня продовжували 

перекривати патрулям Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ доступ до 

окупованих районів Донбасу. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світове співтовариство відзначає 

Міжнародний день дитячої книги та Всесвітній 

день розповсюдження інформації щодо 

проблем аутизму. 

 

У світі інфіковані вже понад 920 тисяч осіб 

Загальна  кількість підтверджених випадків 

коронавірусу Covid-19 у світі перевищила 920 

тисяч. 
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В Італії через коронавірус не 

святкуватимуть Великдень 

В Італії на католицький Великдень (12 квітня - 

ред.) громадян закликають залишатися вдома, 

оскільки пандемія коронавірусу в країні ще не 

подолана. 

 

У Саудівській Аравії паломників просять 

зачекати з підготовкою до хаджу 

Влада Саудівської Аравії попросила 

мусульман поки що не починати готуватися до 

хаджу. 

 

Від 11° морозу до 18° тепла: якою буде 

погода до кінця тижня 

У четвер, 2 квітня, в Україні очікується 

невелика хмарність, без опадів, вітер південно-

західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° 

морозу, вдень 8-13° тепла. 

 

2 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святої Фотинії; п’ємо цілющу воду, 

загартовуємось і гамуємо деструктивні 

імпульси. 
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