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ТОП 

 

В Україні зареєстрували 897 випадків 

коронавірусу, 22 летальних 

Станом на 22:00 2 квітня в Україні 

зареєстровано 897 лабораторно підтверджених 

випадків Covid-19. 

 

У світі кількість інфікованих COVID-19 

перевищила мільйон, одужали майже 213 

тисяч 

У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 

мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної 

інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб 

померло, одужали 212 993 людини. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2911189-u-sviti-kilkist-infikovanih-covid19-perevisila-miljon-oduzali-majze-213-tisac.html


 

ООН затвердила Резолюцію глобальної 

солідарності в боротьбі проти Covid-19 

Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію 

глобальної солідарності в боротьбі проти 

Covid-19, ініціаторами якої виступили Гана, 

Індонезія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сінгапур і 

Швейцарія, а співавторами - 188 держав, у 

тому числі Україна. 

 

Уряд затвердив програму діяльності – 

Шмигаль 

Кабінет міністрів затвердив програму своєї 

діяльності та найближчим часом внесе її на 

розгляд парламенту. 

 

В умовах глобальної пандемії ООН 

продовжує приділяти Україні пріоритетну 

увагу - Кислиця 

В умовах глобальної пандемії, а також 

зростання міжнародних потреб у реагуванні на 

виклики COVID-19, ООН продовжує приділяти 

Україні пріоритетну увагу й примати рішення 

про виділення допомоги в рекордно короткі 

терміни. 

СВІТ 

 

Трамп розширив дію воєнного закону на 

випуск апаратів ШВЛ 

Президент США оголосив про розширення дії 

закону про воєнне виробництво з метою 

забезпечення безперебійного виробництва 

апаратів штучної вентиляції легенів.(ЗАЯВА) 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2911161-oon-zatverdila-rezoluciu-globalnoi-solidarnosti-v-borotbi-proti-covid19.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2911139-tramp-rozsiriv-diu-voennogo-zakonu-na-vipusk-aparativ-svl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2911139-tramp-rozsiriv-diu-voennogo-zakonu-na-vipusk-aparativ-svl.html


 

Європарламент передає Брюсселю будівлю 

та сотню автівок для боротьби з Covid-19 

Європейський парламент запропонував владі 

бельгійської столиці одну зі своїх будівель у 

центрі міста та близько 100 автомобілів з 

водіями для використання у заходах протидії 

поширенню коронавірусу. 

 

Трюдо не виключає, що за канадцями 

почнуть стежити через смартфони 

Влада Канади поки ще не збирає інформацію з 

мобільних пристроїв громадян для контролю за 

дотриманням карантинних заходів, однак не 

відкидає такої можливості у майбутньому. 

 

Саудівська Аравія закликає провести 

термінову зустріч ОПЕК+ 

Саудівська Аравія закликає терміново 

провести зустріч Організації країн-експортерів 

нафти ОПЕК+ щодо угоди про відновлення 

балансу на ринку нафти. 

 

Трамп очікує, що РФ і Саудівська Аравія 

скоротять видобуток нафти на 10 мільйонів 

барелів 

Президент США заявив, що за підсумками 

майбутньої угоди між Саудівською Аравією і 

Росією щоденний видобуток нафти буде 

скорочено принаймні на 10 млн барелів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2911177-evroparlament-peredae-brusselu-budivlu-ta-sotnu-avtivok-dla-borotbi-z-covid19.html
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Україна заблокувала в ООН маніпулятивну 

резолюцію Росії щодо Covid-19 – Кислиця 

Україна заблокувала в ООН проєкт російської 

резолюції, який під виглядом "декларації про 

солідарність" у протидії Covid-19 містив 

вимогу про скасування міжнародних санкцій. 

 

НАТО закликає РФ зупинити бойові дії на 

Донбасі 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

закликав Росію зупинити бойові дії на Донбасі, 

щоб зробити можливими заходи з протидії 

поширенню коронавірусу COVID-19. 

 

На ініціативу Маска щодо апаратів ШВЛ 

відгукнулося Посольство України в США 

Посольство України в США звернулося до 

глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска з 

проханням передати нашій країні апарати 

штучної вентиляції легень. 

 

Відкриття ринку землі: Світовий банк 

закликає ухвалити додаткові закони 

Світовий банк вітає ухвалення Верховною 

Радою закону про обіг земель 

сільськогосподарського призначення. Однак 

закликає до ухвалення ще низки додаткових 

законів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911141-ukraina-zablokuvala-v-oon-manipulativnu-rezoluciu-rosii-sodo-covid19-kislica.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911145-na-iniciativu-maska-sodo-aparativ-svl-vidguknulosa-posolstvo-ukraini-v-ssa.html
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НАТО погодило новий пакет підтримки 

України і Грузії - Столтенберг 

Міністри закордонних справ 

Північноатлантичного Альянсу, які провели 

сьогодні зустріч в режимі телеконференції з 

Брюсселем, погодили заходи з подальшого 

поглиблення партнерства з Україною і 

Грузією. 

 

Україна і Туркменістан поглиблюватимуть 

політичні та економічні відносини 

Туркменістан є важливим партнером України у 

регіоні Центральної Азії. 

УКРАЇНА 

 

Нам потрібно посилення карантину - 

Степанов 

Українська влада робить усе, щоб максимально 

захистити громадян від коронавірусу, з цією 

метою Кабмін посилює карантинні заходи в 

Україні. 

 

Збирати зразки для тестів на Covid-19 

будуть 547 мобільних бригад - Ляшко 

В Україні створено 547 мобільних бригад, які 

за рішенням сімейного лікаря або фахівців 

екстреної медичної допомоги на місці 

відбиратимуть зразки біологічного матеріалу 

на Covid-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911076-nato-pogodilo-zahodi-z-pogliblenna-partnerstva-z-ukrainou-i-gruzieu.html
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МОЗ розподілить по областях препарат, 

який використають при лікуванні Covid-19 

МОЗ розподілить по областях препарат 

“Плаквеніл”, який планується використовувати 

при лікуванні Covid-19. 

 

Кличко просить Кабмін ввести суворі 

обмеження щодо громадських місць 

Мер Києва закликає уряд ухвалити рішення 

про запровадження суворих обмежень на 

відвідування парків, скверів, дитячих 

майданчиків, а також на роботу деяких 

підприємств. 

 

Голова комітету ВР розповів, кому принесе 

користь закон про ринок землі 

Закон про запровадження ринку землі принесе 

користь усім його учасникам – як пайовикам, 

так і орендарям. 

 

“Слуга народу” вимагає неупередженого 

розслідування справи Лероса 

Фракція політичної партії «Слуга Народу» 

вимагає неупередженого розслідування справи 

щодо відео, на яких брат глави Офісу 

Президента Андрія Єрмака Денис Єрмак 

обговорює зі співрозмовниками нібито 

питання призначення на державні 

посади.(ЗАЯВА) 

 

Уряд запровадив квоти на експорт гречки 

до 1 липня 

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 

схвалив постанову, якою забороняється до 1 

липня експортувати гречку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2911143-moz-rozpodilit-po-oblastah-preparat-akij-vikoristaut-pri-likuvanni-covid19.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2911071-urad-zaprovadiv-kvoti-na-eksport-grecki-do-1-lipna.html
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі за добу - 11 порушень "тиші", 

окупанти гатили зі 120 калібру 

Минулої доби збройні формування Російської 

Федерації здійснили 11 обстрілів позицій 

Об’єднаних сил, шість з яких – із 

застосуванням заборонених Мінськими 

домовленостями мінометів. Втрат серед 

українських захисників немає. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1990 році, над міською Ратушею 

Львова було піднято синьо-жовтий прапор. 

 

Програма уряду передбачає створення 

нових робочих місць - Шмигаль 

Затверджена Кабміном програма діяльності 

передбачає запровадження високих соціальних 

стандартів, а також побудову ефективної 

економічної системи. 

 

На період карантину пенсії та соцдопомогу 

перепризначать автоматично 

На період карантину пенсії та державні 

соціальні допомоги будуть перепризначені 

автоматично. 
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МОН не проводитиме перевірку знань учнів 

на карантині 

Міністерство освіти та науки спростовує 

інформацію про нібито плани щодо перевірки 

знань учнів, здобутих під час карантину. 

 

У США за кілька тижнів роботу втратили 

близько 10 мільйонів людей 

Протягом двох останніх тижнів близько 10 

мільйонів мешканців Сполучених Штатів 

залишилися без роботи. 

 

3 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Фоми; чи їстиме дідько коровай і чи 

стануть нам небеса землею обітованою. 
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