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ТОП 

 

У парламенті Нідерландів спалахнули 

дебати з приводу довіри прем'єру Рютте 

У парламенті Нідерландів на тлі спроб 

сформувати коаліцію спалахнули дебати 

стосовно можливого голосування про довіру 

прем'єр-міністру Марку Рютте. 

 

 

СОТ закликає виробників вакцин не 

забувати про небагаті країни 

Нова очільниця Світової організації торгівлі 
Нгозі Оконджо-Івеала заявила, що виробникам 

COVID-вакцин варто більше співпрацювати з 

країнами, які розвиваються. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219842-parlament-niderlandiv-debatue-z-privodu-doviri-premeru-rutte.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219842-parlament-niderlandiv-debatue-z-privodu-doviri-premeru-rutte.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219840-sot-zaklikae-virobnikiv-vakcin-ne-zabuvati-pro-nebagati-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219840-sot-zaklikae-virobnikiv-vakcin-ne-zabuvati-pro-nebagati-derzavi.html


 

Жертвами протистояння у М'янмі стали 

понад 40 дітей 

Від початку акцій протесту, які спалахнули у 
М'янмі після військового перевороту, загинули 

щонайменше 43 дитини. 

 

 

У Туреччині автобус упав у кювет: понад 20 

поранених 

Пасажирський автобус, який прямував зі сходу 

Туреччини до Стамбула, злетів з дороги - 

унаслідок ДТП поранення дістала 21 особа. 

 

В Африці виявили новий варіант 

коронавірусу, який може мати до 40 мутацій 

В Африці виявлено новий варіант коронавірусу 

SARS-CoV-2, який може нести в собі до 40 

мутацій.

 

 

У світі кількість випадків коронавірусу 

перевищила 130 мільйонів 

У світі станом на ранок 2 квітня зафіксували 

130 186 501 випадок зараження коронавірусом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219834-zertvami-protistoanna-u-manmi-stali-ponad-40-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219834-zertvami-protistoanna-u-manmi-stali-ponad-40-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219844-u-tureccini-avtobus-upav-u-kuvet-ponad-20-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219844-u-tureccini-avtobus-upav-u-kuvet-ponad-20-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219788-v-africi-viavili-novij-variant-koronavirusu-akij-moze-mati-do-40-mutacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219788-v-africi-viavili-novij-variant-koronavirusu-akij-moze-mati-do-40-mutacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219864-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-perevisila-130-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219864-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-perevisila-130-miljoniv.html


 

В Україні за добу - 19 893 випадки 

коронавірусу 

19 893 нових випадки коронавірусної хвороби 
COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 

квітня 2021 року.

 

СВІТ 

 

США скорочують присутність сил у регіоні 

Перської затоки – WSJ 

Адміністрація Джо Байдена ініціювала суттєве 

скорочення сил у регіоні Перської затоки в 

контексті перерозподілу своєї військової 

присутності у різних регіонах світу. 

 

 

Азійські фондові ринки встановили нові 

рекорди 

Азійські фондові ринки встановили нові 

рекорди на тлі нового плану витрат на 

інфраструктуру, представленого президентом 

США Джо Байденом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США підтримають Україну в разі ескалації 

російської агресії - міністр Остін 

Сполучені Штати Америки готові підтримати 

Україну в разі ескалації російської агресії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219880-v-ukraini-za-dobu-19-893-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219880-v-ukraini-za-dobu-19-893-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219806-ssa-skorocuut-prisutnist-sil-u-regioni-perskoi-zatoki-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219806-ssa-skorocuut-prisutnist-sil-u-regioni-perskoi-zatoki-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219874-azijski-fondovi-rinki-vstanovili-novi-rekordi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219874-azijski-fondovi-rinki-vstanovili-novi-rekordi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219792-ssa-pidtrimaut-ukrainu-v-razi-eskalacii-rosijskoi-agresii-ministr-ostin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219792-ssa-pidtrimaut-ukrainu-v-razi-eskalacii-rosijskoi-agresii-ministr-ostin.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив членів Нацкомісії з 

цінних паперів та фондового ринку 

Президент України Володимир Зеленський 
своїм указом призначив членів Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

 

 

Кравчук дав «президентські» поради 

Зеленському 

Перший президент Леонід Кравчук озвучив 

кілька порад чинному главі держави - зокрема, 
щодо прийняття важливих рішень та ставлення 

до свого оточення.

 

 

Зарплата, гонорар і роялті: Кулеба 

задекларував трохи більше ₴900 тисяч 

доходу 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 
торік отримав 913 тис. 714 грн зарплати, 

гонорарів і роялті, а його спільний дохід разом 

з дружиною Євгенією становив 1 млн. 247 тис. 

692 грн. 

 

 

Справу 15 учасників стрілянини у Броварах 

передали до суду 

Обвинувальний акт стосовно 15 учасників 

банди, які торік учинили стрілянину в 

Броварах Київської області, скеровано до суду. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219800-zelenskij-priznaciv-cleniv-nackomisii-z-cinnih-paperiv-ta-fondovogo-rinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219800-zelenskij-priznaciv-cleniv-nackomisii-z-cinnih-paperiv-ta-fondovogo-rinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219832-kravcuk-dav-prezidentski-poradi-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219832-kravcuk-dav-prezidentski-poradi-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219850-zarplata-gonorar-i-roalti-kuleba-zadeklaruvav-trohi-bilse-900-tisac-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219850-zarplata-gonorar-i-roalti-kuleba-zadeklaruvav-trohi-bilse-900-tisac-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219850-zarplata-gonorar-i-roalti-kuleba-zadeklaruvav-trohi-bilse-900-tisac-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219850-zarplata-gonorar-i-roalti-kuleba-zadeklaruvav-trohi-bilse-900-tisac-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219846-spravu-15-ucasnikiv-strilanini-u-brovarah-peredali-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219846-spravu-15-ucasnikiv-strilanini-u-brovarah-peredali-do-sudu.html


 

Ryanair допоможе збудувати другий літак 

Ан-225 «Мрія» 

Авіакомпанія Ryanair вирішила 
профінансувати завершення будівництва 

другого літака Ан-225 «Мрія» - найбільшого у 

світі. 

 

 

В Україні обмежать використання свинцю - 

Абрамовський 

В Україні значно скоротять використання 

свинцю, який справляє шкідливий вплив на 

здоров'я людини. 

 

 

Академія СБУ поєднує мовну підготовку з 

контррозвідувальною - ректор 

У Національній академії СБУ проводиться 

ґрунтовна мовна підготовка - причому 

паралельно з підготовкою 

контррозвідувальною. 

 

Київ обмежує госпіталізації: у Кличка 

назвали виключення 

У Києві через посилення карантину на період 
із 5 до 16 квітня заборонено планові 

госпіталізації у державних та комунальних 

медичних закладах, окрім надання медичної 

допомоги вагітним, породіллям, … 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219838-ryanair-dopomoze-zbuduvati-drugij-litak-an225-mria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219838-ryanair-dopomoze-zbuduvati-drugij-litak-an225-mria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219836-v-ukraini-obmezat-vikoristanna-svincu-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219836-v-ukraini-obmezat-vikoristanna-svincu-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219856-akademia-sbu-poednue-movnu-pidgotovku-z-kontrrozviduvalnou-rektor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219856-akademia-sbu-poednue-movnu-pidgotovku-z-kontrrozviduvalnou-rektor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3219812-kiiv-obmezue-gospitalizacii-u-klicka-nazvali-viklucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3219812-kiiv-obmezue-gospitalizacii-u-klicka-nazvali-viklucenna.html


 

«Південноафриканський» штам виявили у 

двох регіонах України 

Британський штам коронавірусу наразі 
виявлений у всіх регіонах України, а в двох 

областях - ще й новий південноафриканський 

штам.

 

 

Більшість українців зможуть 

вакцинуватися до кінця року - Степанов 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 
підтвердив свій попередній прогноз, що 

більшість населення України може бути 

вакцинована від коронавірусу до кінця року.

 

 

Переселенцям призупиняють виплату 

пенсій без особистої ідентифікації – юрист 

Через коронавірусні обмеження багато 

пенсіонерів, які проживають в окремих 

районах Донецької та Луганської областей, не 
можуть виїжджати на підконтрольну Україні 

територію та отримувати пенсію самостійно, 

тому

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 2 

квітня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 1 копійку - до 27,8324 грн за долар.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219798-pivdennoafrikanskij-stam-viavili-u-dvoh-regionah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219798-pivdennoafrikanskij-stam-viavili-u-dvoh-regionah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219810-bilsist-ukrainciv-zmozut-vakcinuvatisa-do-kinca-roku-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219810-bilsist-ukrainciv-zmozut-vakcinuvatisa-do-kinca-roku-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219802-pereselencam-prizupinaut-viplatu-pensij-bez-osobistoi-identifikacii-urist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219802-pereselencam-prizupinaut-viplatu-pensij-bez-osobistoi-identifikacii-urist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219878-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219878-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 13 разів 

обстрілювали українські позиції — поранені 

два бійці 

Протягом минулої доби, 1 квітня, в районі 

проведення операції Об'єднаних сил збройні 

формування РФ 13 разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

Біля Новотошківки поранили українського 

воїна 

Унаслідок гранатометного обстрілу з боку 

збройних формувань РФ у районі 
Новотошківки осколкове поранення дістав 

український військовий.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 квітня: народний календар і астровісник 
ІНФОГРАФІКА  

Сьогодні святої Світлани; п’ємо святу воду, 

шукаємо струмок у лісі та чим нині зайняті 

Венера і Меркурій 

 

Ефективність CoviShield у тяжких випадках 

перевищує 90% - експерт ЮНІСЕФ 

Усі вакцини проти COVID-19, рекомендовані 

ВООЗ, мають високу ефективність у тяжких 

випадках перебігу хвороби. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219882-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-obstriluvali-ukrainski-pozicii-poraneni-dva-bijci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219882-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-obstriluvali-ukrainski-pozicii-poraneni-dva-bijci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219882-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-obstriluvali-ukrainski-pozicii-poraneni-dva-bijci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219882-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-obstriluvali-ukrainski-pozicii-poraneni-dva-bijci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219830-bila-novotoskivki-poranili-ukrainskogo-voina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219830-bila-novotoskivki-poranili-ukrainskogo-voina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219480-2-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219480-2-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219828-efektivnist-covishield-u-tazkih-vipadkah-perevisue-90-ekspert-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219828-efektivnist-covishield-u-tazkih-vipadkah-perevisue-90-ekspert-unisef.html


 

Програми МКІП дозволили креативній 

індустрії вистояти під час коронакризи - 

Ткаченко 

Програми, розроблені Міністерством культури 

та інформаційної політики, дозволили 

креативним індустріям і загалом галузі 

культурі вистояти в умовах епідемії 

коронавірусу.

 

 

Французам заборонять пити алкоголь у 

громадських місцях 

В умовах посилення карантину з метою 
протидії COVID-19 влада Франції запроваджує 

заборону на вживання алкогольних напоїв у 

громадських місцях. 

 

У Таїланді скоротили період ізоляції для 

вакцинованих туристів 

Влада Таїланду скоротила удвічі двотижневий 

період ізоляції у разі в'їзду до країни для тих, 

хто отримав щеплення від коронавірусу. 

 

Проєкт «ВелоБескиди» запропонує туристам 

траси, теренкур-маршрут і оглядову вежу 

Проєкт «ВелоБескиди», який передбачає 

облаштування велосипедних та пішохідно-

трекінгових маршрутів охопить три громади 
Львівщини – Трускавецьку, Бориславську й 

Східницьку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219826-programi-mkip-dozvolili-kreativnij-industrii-vistoati-v-cas-koronakrizi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219826-programi-mkip-dozvolili-kreativnij-industrii-vistoati-v-cas-koronakrizi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219826-programi-mkip-dozvolili-kreativnij-industrii-vistoati-v-cas-koronakrizi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219826-programi-mkip-dozvolili-kreativnij-industrii-vistoati-v-cas-koronakrizi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219854-francuzam-zaboronat-piti-alkogol-u-gromadskih-miscah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219854-francuzam-zaboronat-piti-alkogol-u-gromadskih-miscah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219796-u-tailandi-skorotili-period-izolacii-dla-vakcinovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219796-u-tailandi-skorotili-period-izolacii-dla-vakcinovanih-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219784-proekt-velobeskidi-zaproponue-turistam-trasi-terenkurmarsrut-i-ogladovu-vezu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219784-proekt-velobeskidi-zaproponue-turistam-trasi-terenkurmarsrut-i-ogladovu-vezu.html


 

Хорватія продовжила обмеження на 

кордоні, але українські туристи можуть 

їхати 

Хорватія продовжила обмеження в'їзду до 

країни до 15 квітня через пандемію 

короновірусу, але українці можуть відвідувати 

країну з туристичною метою.

 

 

 

У Фейсбуку з'явилися рамки профілю на 

підтримку вакцинації 

Користувачі Фейсбуку за допомогою нових 
рамок профілю зможуть висловитися на 

підтримку вакцинації проти коронавірусу. 

 

На Житомирщині підсвітили костел 

Антонія Падуанського XVIІI століття 

У селі Стара Котельня на Житомирщині за 
грантові кошти підсвітили будівлю барокового 

костелу Святого Антонія Падуанського.

 

2 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світове співтовариство відзначає 

Міжнародний день дитячої книги та Всесвітній 

день розповсюдження інформації щодо 

проблем аутизму.
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