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ТОП 

 

Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень 

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про 

запобігання поширенню COVID-19. 

 

За добу від Covid-19 одужала рекордна 

кількість італійців 

Протягом минулої доби в Італії одужали понад 

2 тисячі пацієнтів, раніше заражених 

коронавірусом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001705-urad-vnis-zmini-do-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001705-urad-vnis-zmini-do-karantinnih-obmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001765-za-dobu-vid-covid19-oduzala-rekordna-kilkist-italijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001765-za-dobu-vid-covid19-oduzala-rekordna-kilkist-italijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001765-za-dobu-vid-covid19-oduzala-rekordna-kilkist-italijciv.html


 

У Британії заявляють про покращення 

здоров’я Джонсона 

Міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак 

заявив, що голова уряду країни Борис 

Джонсон, у якого виявили коронавірус, 

почувається краще після двох днів лікування у 

відділенні інтенсивної терапії. 

 

Звільнення не пізніше Великодня: Мінська 

група домовилася про списки - ОП 

Сторони Тристоронньої контактної групи з 

мирного врегулювання ситуації на Донбасі 

досягли принципових домовленостей щодо 

списків для взаємного звільнення утримуваних 

осіб. 

 

Росія веде в Італії розвідку під виглядом 

боротьби з COVID-19 

Заяви італійської газети "La Stampa" мають 

документальні підтвердження 

 

Росія посилює військову присутність у Сирії 

- ЗМІ 

Росія посилює військову присутність у районі 

сирійського міста Камишли, що на північному 

сході країни, куди було направлено колону з 

близько півсотні машин та щонайменше двома 

сотнями військових. 

 

Росію розкритикували в ООН за відмову 

взаємодіяти у справі МН17 

П'ять впливових європейських країн дорікнули 

Росії з приводу невиконання нею резолюції РБ 

ООН щодо повної взаємодії з міжнародним 

розслідуванням у справі збитого російським 

"Буком" пасажирського літака Малайзійських 

авіаліній MH17. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001709-u-britanii-zaavlaut-pro-pokrasenna-zdorova-dzonsona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001709-u-britanii-zaavlaut-pro-pokrasenna-zdorova-dzonsona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001709-u-britanii-zaavlaut-pro-pokrasenna-zdorova-dzonsona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001699-zvilnenna-ne-piznise-velikodna-minska-grupa-domovilasa-pro-spiski-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001699-zvilnenna-ne-piznise-velikodna-minska-grupa-domovilasa-pro-spiski-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001699-zvilnenna-ne-piznise-velikodna-minska-grupa-domovilasa-pro-spiski-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001693-rosia-vede-v-italii-rozvidku-pid-vigladom-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001693-rosia-vede-v-italii-rozvidku-pid-vigladom-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001693-rosia-vede-v-italii-rozvidku-pid-vigladom-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001729-rosia-posilue-vijskovu-prisutnist-u-sirii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001729-rosia-posilue-vijskovu-prisutnist-u-sirii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001729-rosia-posilue-vijskovu-prisutnist-u-sirii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001689-rosiu-rozkritikuvali-v-oon-za-vidmovu-vzaemodiati-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001689-rosiu-rozkritikuvali-v-oon-za-vidmovu-vzaemodiati-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001689-rosiu-rozkritikuvali-v-oon-za-vidmovu-vzaemodiati-u-spravi-mn17.html


СВІТ 

 

Хіматаки у Сирії: США — за покарання 

Асада і його російських та іранських 

покровителів 

США цілком підтримують доповідь слідчої 

групи ОЗХЗ про те, що режим Асада за 

підтримки Росії дійсно застосовував році 

хімічну зброю проти мирних сирійців у 2017 

році, та виступають за покарання всіх 

причетних. 

 

Підтримка урядової коаліції у ФРН зростає 

на тлі пандемії 

Владна коаліція Німеччини у квітні здобуває 

найвищу від часу останніх парламентських 

виборів (2017 р.) підтримку громадян. 

 

Клінічні випробування препарату проти 

Covid-19 в Австрії перейшли у другу фазу 

Біотехнологічна компанія APEIRON Biologics 

AG розпочала другу фазу клінічних 

досліджень препарату APN01, який може 

блокувати зараження кліток коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

 

Трюдо вперше перерве самоізоляцію 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 

вперше перерве самоізоляцію та проведе 

засідання уряду. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001809-himataki-u-sirii-ssa-za-pokaranna-asada-i-jogo-rosijskih-ta-iranskih-pokroviteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001809-himataki-u-sirii-ssa-za-pokaranna-asada-i-jogo-rosijskih-ta-iranskih-pokroviteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001809-himataki-u-sirii-ssa-za-pokaranna-asada-i-jogo-rosijskih-ta-iranskih-pokroviteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001809-himataki-u-sirii-ssa-za-pokaranna-asada-i-jogo-rosijskih-ta-iranskih-pokroviteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001783-pidtrimka-uradovoi-koalicii-u-frn-zrostae-na-tli-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001783-pidtrimka-uradovoi-koalicii-u-frn-zrostae-na-tli-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001783-pidtrimka-uradovoi-koalicii-u-frn-zrostae-na-tli-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3001801-klinicni-viprobuvanna-preparatu-proti-covid19-v-avstrii-perejsli-u-drugu-fazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3001801-klinicni-viprobuvanna-preparatu-proti-covid19-v-avstrii-perejsli-u-drugu-fazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3001801-klinicni-viprobuvanna-preparatu-proti-covid19-v-avstrii-perejsli-u-drugu-fazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001777-trudo-vperse-pererve-samoizolaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3001777-trudo-vperse-pererve-samoizolaciu.html


 

Уряд Польщі підготував план підтримки 

бізнесу на 22 мільярди євро 

Уряд Польщі розробив план підтримки 

підприємств - як великих, так і малих та 

середніх - в умовах кризи, спричиненої 

коронавірусом, у розмірі 100 млрд злотих 

(приблизно 22 млрд євро). 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський визначив склад двох делегацій 

для переговорів з МБРР 

Президент Володимир Зеленський визначив 

склад делегації для участі у переговорах з 

Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку щодо укладення Угоди про позику 

для додаткового фінансування проєкту 

"Модернізація системи соціальної підтримки 

населення України". 

 

Понад 14 тисяч українців звернулися по 

допомогу в рамках програми "Захист" - 

МЗС 

По допомогу до закордонних дипломатичних 

установ України у зв’язку з поширенням 

коронавірусу та у рамках програми "Захист" 

звернулися 14 325 громадян. 

 

Слідчі РФ повідомили Джемілєву про "день 

пред'явлення обвинувачення" 

Слідчий комітет Росії підготував народному 

депутату України Мустафі Джемілєву 

обвинувачення за низкою статей у тому числі 

за "незаконний перетин кордону". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001787-urad-polsi-pidgotuvav-plan-pidtrimki-biznesu-na-22-milardi-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001787-urad-polsi-pidgotuvav-plan-pidtrimki-biznesu-na-22-milardi-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001787-urad-polsi-pidgotuvav-plan-pidtrimki-biznesu-na-22-milardi-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001714-zelenskij-viznaciv-sklad-dvoh-delegacij-dla-peregovoriv-z-mbrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001714-zelenskij-viznaciv-sklad-dvoh-delegacij-dla-peregovoriv-z-mbrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001714-zelenskij-viznaciv-sklad-dvoh-delegacij-dla-peregovoriv-z-mbrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001666-ponad-14-tisac-ukrainciv-zvernulisa-po-dopomogu-v-ramkah-programi-zahist-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001666-ponad-14-tisac-ukrainciv-zvernulisa-po-dopomogu-v-ramkah-programi-zahist-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001666-ponad-14-tisac-ukrainciv-zvernulisa-po-dopomogu-v-ramkah-programi-zahist-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001666-ponad-14-tisac-ukrainciv-zvernulisa-po-dopomogu-v-ramkah-programi-zahist-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001773-slidci-rf-povidomili-dzemilevu-pro-den-predavlenna-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001773-slidci-rf-povidomili-dzemilevu-pro-den-predavlenna-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001773-slidci-rf-povidomili-dzemilevu-pro-den-predavlenna-obvinuvacenna.html


 

Пентагон запевнив Україну в підтримці 

Сполучені Штати підтримують Україну в її 

зусиллях зміцнити систему безпеки й оборони 

на тлі російської агресії та виступають за 

посилення ролі в цьому процесі європейських 

союзників. 

УКРАЇНА 

 

Дефіциту пшениці не буде - Петрашко 

В Україні немає і не буде дефіциту пшениці, 

ситуація із продовольчою безпекою перебуває 

під контролем. 

 

Міжнародні резерви залишаються на рівні 

початку року - понад $25 мільярдів 

Міжнародні резерви України залишаються на 

рівні початку цього року і перевищують 25 

млрд дол. США. 

 

Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" 

відмовили у скарзі на продовження арешту 

в переповненому СІЗО 

Так званий Верховний суд Криму на закритому 

засіданні відмовив у задоволенні апеляційної 

скарги на постанову про продовження арешту 

фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» (друга 

сімферопольська група) Білялу Аділову. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001732-pentagon-zapevniv-ukrainu-v-pidtrimci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001732-pentagon-zapevniv-ukrainu-v-pidtrimci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001748-deficitu-psenici-nemae-situacia-pid-kontrolem-petrasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001748-deficitu-psenici-nemae-situacia-pid-kontrolem-petrasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001720-miznarodni-rezervi-zalisautsa-na-rivni-pocatku-roku-ponad-25-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001720-miznarodni-rezervi-zalisautsa-na-rivni-pocatku-roku-ponad-25-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001720-miznarodni-rezervi-zalisautsa-na-rivni-pocatku-roku-ponad-25-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001804-figurantu-spravi-hizb-uttahrir-vidmovili-u-skarzi-na-prodovzenna-arestu-v-perepovnenomu-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001804-figurantu-spravi-hizb-uttahrir-vidmovili-u-skarzi-na-prodovzenna-arestu-v-perepovnenomu-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001804-figurantu-spravi-hizb-uttahrir-vidmovili-u-skarzi-na-prodovzenna-arestu-v-perepovnenomu-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001804-figurantu-spravi-hizb-uttahrir-vidmovili-u-skarzi-na-prodovzenna-arestu-v-perepovnenomu-sizo.html


 

Морська піхота провела танкові навчання з 

нічними стрільбами 

На Херсонщині танкові підрозділи 36-ї окремої 

бригади морської піхоти імені контрадмірала 

Михайла Білинського Військово-Морських сил 

Збройних сил України провели тактичні 

навчання з бойовою стрільбою. 

 

Морські піхотинці на Одещині тренувалися 

захоплювати узбережжя 

Окремий батальйон морської піхоти ВМС 

України провів на Одещині навчання, під час 

якого десантувався з моря для захоплення 

узбережжя та знищення артилерійської батареї 

умовного супротивника. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли 

позиції ЗСУ, поранений український 

військовий 

8 квітня збройні формування Російської 

Федерації вісім разів обстріляли позиції 

Об’єднаних сил. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Андрій Лівицький - 

український громадсько-політичний діяч, 

президент УНР в екзилі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3001734-morska-pihota-provela-tankovi-navcanna-z-nicnimi-strilbami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3001734-morska-pihota-provela-tankovi-navcanna-z-nicnimi-strilbami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3001734-morska-pihota-provela-tankovi-navcanna-z-nicnimi-strilbami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3001781-morski-pihotinci-na-odesini-trenuvalisa-zahopluvati-uzberezza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3001781-morski-pihotinci-na-odesini-trenuvalisa-zahopluvati-uzberezza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3001781-morski-pihotinci-na-odesini-trenuvalisa-zahopluvati-uzberezza.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001163-9-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001163-9-kvitna-pamatni-dati.html


 

Зеленський привітав іудеїв України з 

Песахом 

Президент Володимир Зеленський привітав 

іудеїв України з нагоди свята Песах, 

наголосивши, що єврейська громада є 

активним учасником суспільного життя нашої 

країни. 

 

Великдень на карантині: поліція і 

церковники узгодили формат співпраці 

Міністерство внутрішніх справ та релігійні 

конфесії домовилися про формат проведення 

Великодніх свят. 

 

Заявки на е-посвідчення водія у додатку 

"Дія" подали понад 170 тисяч користувачів 

Про бажання отримати електронне посвідчення 

водія та технічний паспорт у застосунку "Дія" 

заявили  більш як 173 тисяч користувачів. 

 

В оновленій веб-версії Instagram з'являться 

приватні повідомлення 

Instagram тестує найважливішу функцію 

приватних повідомлень (Direct Messages), якою 

можна буде користуватися з веб-браузера на 

комп’ютері. 

 

Microsoft запатентував "гнучкий" 

триекранний смартфон 

Американська компанія Microsoft 

запатентувала складний смартфон із трьома 

дисплеями. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001745-zelenskij-privitav-iudeiv-ukraini-z-pesahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001745-zelenskij-privitav-iudeiv-ukraini-z-pesahom.html
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9 квітня: народний календар і астровісник 

Нині святої Матрони; як грак гніздо будує, чи 

занегодить найближчими днями, а також 

позбавляймося деспотизму. 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3001076-9-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3001076-9-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

