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ТОП 

 

Перемовини Макрона-Меркель-Путіна: 

кожний сказав і почув, що хотів 

А Україна, щоб не стати жертвою «зіпсованого 

телефону», має просто наполягати на своєму

 

Пентагон стурбований ескалацією на сході 

України 

Сполучені Штати висловлюють занепокоєння 

у зв’язку з порушенням окупантами режиму 

припинення вогню, а також посиленою 

присутністю військ РФ на кордоні з Україною.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219098-peremovini-makronamerkelputina-koznij-skazav-i-pocuv-so-hotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219098-peremovini-makronamerkelputina-koznij-skazav-i-pocuv-so-hotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219152-pentagon-sturbovanij-eskalacieu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219152-pentagon-sturbovanij-eskalacieu-na-shodi-ukraini.html


 

США непохитно підтримують суверенітет і 

цілісність України – Держдеп 

США зберігають тверду позицію щодо захисту 
суверенітету Української держави на тлі агресії 

РФ та закликають продовжувати реформи 

задля зміцнення демократії й інтеграції в 

НАТО.

 

 

Велике переселення чиновників: не перша 

спроба, яка завершиться тим же? 

AНАЛІТИКА 

Свого часу ще оточення Леоніда Кучми 

розробляло подібний сценарій. Утім колишній 

президент все ж відмовився. Чому? 

 

 

У Британії відкрили пам'ятник Греті 

Тунберг ФОТ О, ВІДЕО  

У британському Університеті Вінчестера 

відкрили першу у світі скульптуру в 

натуральну величину шведської екоактивістки 

Грети Тунберг. 

 

 

В Україні за добу - 17 569 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу зареєстровано 17 569 

випадків зараження коронавірусом.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219163-ssa-nepohitno-pidtrimuut-suverenitet-i-cilisnist-ukraini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219163-ssa-nepohitno-pidtrimuut-suverenitet-i-cilisnist-ukraini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219111-velike-pereselenna-cinovnikiv-ne-persa-sproba-aka-zaversitsa-tim-ze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219111-velike-pereselenna-cinovnikiv-ne-persa-sproba-aka-zaversitsa-tim-ze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219111-velike-pereselenna-cinovnikiv-ne-persa-sproba-aka-zaversitsa-tim-ze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219111-velike-pereselenna-cinovnikiv-ne-persa-sproba-aka-zaversitsa-tim-ze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219134-u-britanii-vidkrili-pamatnik-greti-tunberg-u-povnij-zrist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219134-u-britanii-vidkrili-pamatnik-greti-tunberg-u-povnij-zrist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219209-v-ukraini-za-dobu-17-569-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219209-v-ukraini-za-dobu-17-569-vipadkiv-koronavirusu.html


СВІТ 

 

Рада Європи відзначає прогрес у виконанні 

країнами рішень ЄСПЛ ДОПОВІДЬ  

У Раді Європи заявляють про поліпшення 
ситуації з виконанням країнами рішень 

Європейського суду з прав людини, попри 

пандемію COVID-19. 

 

Польща пропонує повторити вибори 

президента Білорусі під егідою ОБСЄ 

У МЗС Польщі вважають, що президентські 

вибори в Білорусі потрібно провести під 
егідою міжнародних організацій, зокрема 

ОБСЄ. 

 

 

Офіцери поліції Капітолія подали позов 

проти Трампа 

Двоє правоохоронців, які охороняли Капітолій 

під час його штурму 6 січня, подали позов 

проти експрезидента Дональда Трампа, 
звинувативши його в підбурюванні натовпу до 

агресії, внаслідок чого постраждали 

поліцейські. 

 

У США сталася стрілянина - загинули 

четверо людей, у тому числі дитина 

Щонайменше четверо людей загинули, в тому 
числі дитина внаслідок інциденту зі 

стріляниною в містечку Оранж, штат 

Каліфорнія.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219148-rada-evropi-vidznacae-progres-u-vikonanni-krainami-risen-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219148-rada-evropi-vidznacae-progres-u-vikonanni-krainami-risen-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219171-polsa-proponue-povtoriti-vibori-prezidenta-bilorusi-pid-egidou-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219171-polsa-proponue-povtoriti-vibori-prezidenta-bilorusi-pid-egidou-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219101-oficeri-policii-kapitolia-podali-pozov-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219101-oficeri-policii-kapitolia-podali-pozov-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219189-u-ssa-stalasa-strilanina-zaginuli-cetvero-ludej-u-tomu-cisli-ditina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219189-u-ssa-stalasa-strilanina-zaginuli-cetvero-ludej-u-tomu-cisli-ditina.html


 

В Угорщині - знову найбільше смертей від 

COVID-19 з початку пандемії 

За останню добу внаслідок інфікування 
коронавірусом померли 302 жителі Угорщини, 

що є максимальним показником з початку 

пандемії.

 

 

В Австрії вперше виявили «бразильську» 

мутацію коронавірусу 

На території Австрії у березні було вперше 
зафіксовано зараження людини бразильською 

мутацією коронавірусу, відомою як "P.1".

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба провів розмову з держсекретарем 

США Блінкеном 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

провів розмову з очільником Держдепу США 

Ентоні Блінкеном.

 

 

Підтримка США посилює обороноздатність 

України – Арахамія на зустрічі з 

конгресменом США 

Голова парламентської фракції партії "Слуга 

народу" Давид Арахамія наголосив, що 
підтримка Сполучених Штатів Америки 

посилює обороноздатність України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219193-v-ugorsini-znovu-najbilse-smertej-vid-covid19-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219193-v-ugorsini-znovu-najbilse-smertej-vid-covid19-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219127-v-avstrii-vperse-viavili-brazilsku-mutaciu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219127-v-avstrii-vperse-viavili-brazilsku-mutaciu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219132-kuleba-proviv-rozmovu-z-derzsekretarem-ssa-blinkenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219132-kuleba-proviv-rozmovu-z-derzsekretarem-ssa-blinkenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219113-pidtrimka-ssa-posilue-oboronozdatnist-ukraini-arahamia-na-zustrici-z-kongresmenom-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219113-pidtrimka-ssa-posilue-oboronozdatnist-ukraini-arahamia-na-zustrici-z-kongresmenom-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219113-pidtrimka-ssa-posilue-oboronozdatnist-ukraini-arahamia-na-zustrici-z-kongresmenom-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219113-pidtrimka-ssa-posilue-oboronozdatnist-ukraini-arahamia-na-zustrici-z-kongresmenom-ssa.html


 

Ескалація на сході України потрібна Путіну 

для «торгівлі» зі США - Клімкін 

Президенту Росії Володимиру Путіну байдуже 
до жителів ОРДЛО – окуповані райони йому 

потрібні для того, щоб "торгуватися" на 

зовнішньополітичній арені.

 

 

Після окупації у Криму зафіксували 43 

випадки насильницьких зникнень - ООН 

Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини (УВКПЛ) встановило 43 випадки 

насильницьких зникнень людей у Криму після 

окупації півострова Росією у 2014 році.

 

УКРАЇНА 

 

«Слуга народу» побоюється маніпуляцій 

через «мінування» дільниці у 87-му окрузі 

На Івано-Франківщині, де цієї неділі 

проходили довибори у Верховну Раду у 87-му 

окрузі, надійшло повідомлення про 

«замінування» дільниці №260329. 

 

Справу ексдепутата Черкаської міськради, 

який замовив вбивство, передали до суду 

Обвинувальний акт стосовно колишнього 
депутата Черкаської міської ради, який 

пропонував за організацію вбивства 2,5 тис. 

доларів, передали до суду.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219129-eskalacia-na-shodi-ukraini-potribna-putinu-dla-torgivli-zi-ssa-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219129-eskalacia-na-shodi-ukraini-potribna-putinu-dla-torgivli-zi-ssa-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219115-pisla-okupacii-u-krimu-zafiksuvali-43-vipadki-nasilnickih-zniknen-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219115-pisla-okupacii-u-krimu-zafiksuvali-43-vipadki-nasilnickih-zniknen-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219157-sluga-narodu-pobouetsa-manipulacij-cerez-minuvanna-dilnici-u-87mu-okruzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219157-sluga-narodu-pobouetsa-manipulacij-cerez-minuvanna-dilnici-u-87mu-okruzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219169-spravu-eksdeputata-cerkaskoi-miskradi-akij-zamoviv-vbivstvo-peredali-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219169-spravu-eksdeputata-cerkaskoi-miskradi-akij-zamoviv-vbivstvo-peredali-do-sudu.html


 

СБУ заблокувала «схему» фінансування 

російського криміналу 

Кіберфахівці СБУ викрили угруповання, яке 
викрадало гроші громадян шляхом втручання в 

електронну систему приватного поштового 

оператора.

 

 

Виконувати обов'язки директора 

Українського культурного фонду доручили 

Ірині Осадчій 

Відповідно до наказу Міністерства культури та 

інформаційної політики призначено 

виконуючого обов'язки виконавчого директора 

Українського культурного фонду. 

 

Депутати Буковини просять включити 

дорогу навколо Чернівців у «Велике 

будівництво» 

Депутати Чернівецької облради звернулися до 
Президента Зеленського з проханням 

включити завершення об'їзної дороги навколо 

Чернівців до програми "Велике будівництво".

 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 27,82 

Національний банк України на четвер, 1 квітня 

2021 року, зміцнив офіційний курс гривні на 6 

копійок - до 27,8226 грн за долар.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219173-sbu-zablokuvala-shemu-finansuvanna-rosijskogo-kriminalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219173-sbu-zablokuvala-shemu-finansuvanna-rosijskogo-kriminalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219138-vikonuvati-obovazki-direktora-ukrainskogo-kulturnogo-fondu-dorucili-irini-osadcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219138-vikonuvati-obovazki-direktora-ukrainskogo-kulturnogo-fondu-dorucili-irini-osadcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219138-vikonuvati-obovazki-direktora-ukrainskogo-kulturnogo-fondu-dorucili-irini-osadcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219138-vikonuvati-obovazki-direktora-ukrainskogo-kulturnogo-fondu-dorucili-irini-osadcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219199-deputati-bukovini-prosat-vkluciti-dorogu-navkolo-cernivciv-u-velike-budivnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219199-deputati-bukovini-prosat-vkluciti-dorogu-navkolo-cernivciv-u-velike-budivnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219199-deputati-bukovini-prosat-vkluciti-dorogu-navkolo-cernivciv-u-velike-budivnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219199-deputati-bukovini-prosat-vkluciti-dorogu-navkolo-cernivciv-u-velike-budivnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219207-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2782.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219207-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2782.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти від початку доби тричі 

порушували «тишу» в зоні ООС, гатили з 

гранатометів 

Від початку доби 1 квітня, в районі проведення 

операції Об'єднаних сил збройні формування 

Російської Федерації 3 рази порушили режим 

припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Національні «Ігри нескорених» переносять 

зі столиці у Черкаси 

Цього року вперше національні змагання «Ігри 
Нескорених» будуть проведені за межами 

столиці - у Черкасах. 

 

Європейське космічне агентство набирає 

нових астронавтів 

Європейське космічне агентство оголосило 

конкурс із відбору кандидатів в астронавти. 

 

1 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Хризанта; чим живе світ і на 
що сподівається, та які борги не можна 

віддавати

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219205-okupanti-vid-pocatku-dobi-trici-porusuvali-tisu-v-zoni-oos-gatili-z-granatometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219205-okupanti-vid-pocatku-dobi-trici-porusuvali-tisu-v-zoni-oos-gatili-z-granatometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219205-okupanti-vid-pocatku-dobi-trici-porusuvali-tisu-v-zoni-oos-gatili-z-granatometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219205-okupanti-vid-pocatku-dobi-trici-porusuvali-tisu-v-zoni-oos-gatili-z-granatometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219099-nacionalni-igri-neskorenih-perenosat-zi-stolici-u-cerkasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219099-nacionalni-igri-neskorenih-perenosat-zi-stolici-u-cerkasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3219124-evropejske-kosmicne-agentstvo-nabirae-novih-astronavtiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3219124-evropejske-kosmicne-agentstvo-nabirae-novih-astronavtiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218699-1-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218699-1-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

В Україні стартувала інформкампанія з 

протидії секс-рабству, проституції та 

торгівлі людьми 

Низка актуальних заходів та конкурс 

журналістських робіт в межах інформаційно-

просвітницької кампанії «Що таке Модель 

рівності?» з протидії сексуальному рабству, 
проституції та торгівлі людьми розпочалися в 

Україні.

 

 

Безпечна й ефективна: експерти ЕМА не 

змінили ставлення до вакцини AstraZeneca 

Науковий комітет Європейського агентства з 

лікарських засобів не вбачає зв'язку між 

щепленням вакциною AstraZeneca та 

випадками утворення тромбозу. 

 

У Мінцифри назвали дату презентації Дія 

City 

Міністерство цифрової трансформації 

презентує концепцію спеціального 

податкового режиму для ІТ-галузі Дія City 5 

квітня.

 

У Сімферополі тріснув пам'ятник Катерині 

II - ЗМІ 

В окупованому Криму, в Сімферополі, 
руйнується встановлений близько п'яти років 

тому пам'ятник російській імператриці 

Катерині II. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219187-v-ukraini-startuvala-informkampania-z-protidii-seksrabstvu-prostitucii-ta-torgivli-ludmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219187-v-ukraini-startuvala-informkampania-z-protidii-seksrabstvu-prostitucii-ta-torgivli-ludmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219187-v-ukraini-startuvala-informkampania-z-protidii-seksrabstvu-prostitucii-ta-torgivli-ludmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219187-v-ukraini-startuvala-informkampania-z-protidii-seksrabstvu-prostitucii-ta-torgivli-ludmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219143-bezpecna-j-efektivna-eksperti-ema-ne-zminili-stavlenna-do-vakcini-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219143-bezpecna-j-efektivna-eksperti-ema-ne-zminili-stavlenna-do-vakcini-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3219185-u-mincifri-nazvali-datu-prezentacii-dia-city.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3219185-u-mincifri-nazvali-datu-prezentacii-dia-city.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219140-u-simferopoli-trisnuv-pamatnik-katerini-ii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219140-u-simferopoli-trisnuv-pamatnik-katerini-ii-zmi.html


 

Український фільм «Пульс» включили до 

програми два міжнародні фестивалі 

Після перемоги на Flathead Lake International 
Cinemafest (США) у січні художня стрічка 

«Пульс» змагатиметься за нагороди 

кінофестивалів у французькій Ніцці та 

американському Річмонді.

 

 

У Запоріжжі провели хірургічну операцію 

тривалістю 15 годин 

У Запорізькій обласній клінічній лікарні 
вперше провели надскладну операцію 

протезування висхідної дуги аорти та заміни 

артеріального клапана - вона тривала 15 годин.

 

 

Хорватія прийматиме туристів, щеплених 

російською вакциною 

Хорватія з 1 квітня дозволяє в’їзд особам, які 

зробили щеплення вакцинами, не 

зареєстрованими в ЄС, у тому числі 

виробництва Росії та Китаю.

 

 

1 квітня. Пам’ятні дати 

За традицією, сьогодні, 1 квітня, відзначається 

День сміху і жартів.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219183-ukrainskij-film-puls-vklucili-do-programi-dva-miznarodni-festivali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219183-ukrainskij-film-puls-vklucili-do-programi-dva-miznarodni-festivali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219177-u-zaporizzi-proveli-hirurgicnu-operaciu-trivalistu-15-godin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219177-u-zaporizzi-proveli-hirurgicnu-operaciu-trivalistu-15-godin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219175-horvatia-prijmatime-turistiv-seplenih-rosijskou-vakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219175-horvatia-prijmatime-turistiv-seplenih-rosijskou-vakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218591-1-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218591-1-kvitna-pamatni-dati.html

