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ТОП 

 

Пєсков: РФ перекидає армію до кордонів 

через «підвищену активність військ НАТО» 

Росія має право переміщувати війська в межах 

території країни на свій розсуд, це не 

становить загрози для інших держав. 

 

Зеленський — про війська РФ біля 

кордонів: Україна готова до будь-яких 

провокацій 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

так звана «гра м’язами» у форматі військових 

навчань і можливі провокації вздовж кордону є 

традиційною справою Російської Федерації, 
якою вона намагається створювати атмосферу 

загрози і тиску під час переговорів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219684-peskov-rf-perekidae-armiu-do-kordoniv-cerez-pidvisenu-aktivnist-vijsk-nato.html
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Війська США в Європі привели у 

боєготовність через активність РФ біля 

кордонів України – NYT 

Командування Збройних сил США у Європі 

підвищило свою боєготовність до максимально 

можливого рівня на тлі стягування російських 

військ до кордону України. 

 

 

Обшуки в АРМА: посадовці агентства 

причетні до зникнення $400 тисяч 

Правоохоронці провели низку одночасних 
обшуків у керівництва Національного 

агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів (АРМА) у 

справі шахрайського заволодіння 400 тис. дол.

 

 

Зміни при виході на пенсію з 1 квітня 2021 

року. Інфографіка 

Відповідно до статті 26 Закону України від 

09.07.2003 №1058 «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» особи мають 
право на призначення пенсії за віком після 

досягнення віку 60 років при наявності 

необхідного страхового стажу. 

 

 

ІМІ назвав п’ять українських медіа з 

найвищим рівнем дотримання стандартів 
І НФОГР АФІ КА  

Інститут масової інформації оприлюднив звіт 

із моніторингу дотримання професійних 

стандартів в онлайн-медіа у 2021 році.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3219603-vijska-ssa-v-evropi-priveli-u-boegotovnist-cerez-staguvanna-vijsk-rf-do-ukraini-nyt.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219722-obsuki-v-arma-posadovci-agentstva-pricetni-do-zniknenna-400-tisac.html
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У Києві можуть продовжити карантин після 

16 квітня 

У Київській міській державній адміністрації не 
виключають, що карантин у Києві 

можуть продовжити після 16 квітня, якщо 

ситуація із захворюваністю на коронавірус не 

покращиться.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Військові аташе країн НАТО запевнили 

Україну у підтримці територіальної 

цілісності 

Аташе з питань оборони США, Канади та 

Великої Британії під час зустрічі з міністром 

оборони України Андрієм Тараном та іншими 
керівниками ЗСУ запевнили у підтримці нашої 

держави у захисті її суверенітету та 

територіальної цілісності. 

 

Україна порушить питання «Великоднього 

перемир’я» на ТКГ 14 квітня 

Голова української делегації у Тристоронній 

контактній групі, перший президент України 

Леонід Кравчук на засіданні Тристоронньої 

контактної групи 14 квітня має намір 
порушити питання щодо “Пасхального 

перемир’я”. 

 

 

Кулеба розповів генсеку ОБСЄ про 

загострення Росією безпекової ситуації в 

Україні 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба обговорив із генеральною секретаркою 

ОБСЄ Хельгою Шмідт загострення Росією 

безпекової ситуації на сході України та в 

окупованому Криму. 
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ЄС засудив початок «призову» в 

окупованому Криму 

Європейський Союз засудив початок 
"призовної кампанії" до збройних сил РФ в 

окупованому Криму. 

 

МЗС відреагувало на скандал зі світлинами 

українських дипломатів у Росії 

Міністерство закордонних справ вимагає від 

влади Росії забезпечити особисту безпеку і 

недоторканність українських дипломатів.

 

 

Тихановська заявила, що Крим – 

український, і готова повторити це в Києві 

Лідер білоруської опозиції Світлана 

Тихановська заявила, що окупований Росією 

Крим належить Україні. 

 

Ірландія цьогоріч відкриє посольство в 

Києві 

В Україні цьогоріч відкриється посольство 

Республіки Ірландія. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219748-es-zasudiv-pocatok-prizovu-v-okupovanomu-krimu.html
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КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу – 1150 випадків 

коронавірусу, 44 хворих померли 
ІНФОГРАФІКА  

У Києві за минулу добу підтвердили 1150 

випадків захворювання на коронавірус. 

 

Коронавірус в Україні: які області 

«червоні» і де більше госпіталізацій  

МОЗ оновило розподіл карантинних зон. 

Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 
перевищено у 21 регіоні та в Києві, на 

червоному рівні знаходяться столиця та 10 

областей. 

 

 

У Кличка пояснили, кому і на скільки 

дадуть спецперепустку на транспорт 

Спеціальна перепустка для проїзду в 

громадському транспорті у Києві під час 

локдауну діятиме до 16 квітня. 

 

Pfizer ефективна на 91% та повністю 

впоралась із «південноафриканським» 

штамом 

Вакцина від коронавірусу виробництва 

Pfizer/BioNTech ефективна на 91%, а також 
захищає від південноафриканського варіанту 

B1351.
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Миколаїв посилює карантин: транспорт — 

за перепустками і тільки у «години пік» 

У Миколаєві запроваджують додаткові 
карантинні заходи - громадський транспорт 

працюватиме лише у визначені години, 

школярі після канікул переходять на 

дистанційне навчання. 

 

Корона з «британським» штамом – це дещо 

інша хвороба? 

Більшість лікарів кажуть, що пацієнти тепер 

хворіють важче, а особливо молоді. Без 
локдауну не обійтися, тим більше, що він – 

допомагає 

 

Підробка COVID-довідок: Клименко каже, 

що дії обох сторін схеми підпадають під 

статтю 

Порушниками законодавства є не тільки ті 

особи, які виготовляють та продають 
підроблені медичні довідки про відсутність 

COVID-19, а й ті, хто їх замовляє.

 

 

ПЦУ опікуватиметься 13 дітьми сім'ї 

Родікових, де батьки померли від 

коронавірусу 

Православна церква України і надалі 

опікуватиметься 13 дітьми з багатодітної сім'ї 
Родікових, де батько і мати померли від 

COVID-19.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219754-mikolaiv-posilue-karantin-transport-za-perepustkami-i-tilki-u-godini-pik.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219729-pcu-opikuvatimetsa-13-ditmi-simi-rodikovih-de-batki-pomerli-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219729-pcu-opikuvatimetsa-13-ditmi-simi-rodikovih-de-batki-pomerli-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219729-pcu-opikuvatimetsa-13-ditmi-simi-rodikovih-de-batki-pomerli-vid-koronavirusu.html


УКРАЇНА 

 

Рейтинг довіри до політиків очолює 

Зеленський, за ним - Кличко, Гройсман і 

Разумков ОПИТУВАННЯ  

Рейтинг довіри населення України до політиків 

очолює Президент Володимир Зеленський, за 

ним ідуть Київський міський голова Віталій 

Кличко, експрем'єр-міністр Володимир 
Гройсман і Голова Верховної Ради Дмитро 

Разумков. 

 

У Раді зареєстрували законопроєкт про 

легалізацію приватних армій - депутатка 

На поточному скликанні Верховної Ради 
зареєстровано законопроєкт, який має 

легалізувати діяльність приватних військових 

компаній. 

 

 

РНБО збереться 2 квітня – джерело 

Засідання Ради національної безпеки й 

оборони планується на п’ятницю, 2 квітня. 

 

«Слузі народу» відновили фінансування з 

держбюджету 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції відновило державне фінансування 

партії "Слуга народу" після перевірки 

уточнюючих звітів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219406-rejting-doviri-do-politikiv-ocolue-zelenskij-za-nim-klicko-grojsman-i-razumkov.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219496-sluzi-narodu-vidnovili-finansuvanna-z-derzbudzetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219496-sluzi-narodu-vidnovili-finansuvanna-z-derzbudzetu.html


 

Порошенко задекларував понад $51 мільйон 

та ₴423 мільйони готівкою 

Лідер партії “Європейська солідарність”, 
п’ятий президент Петро Порошенко зберігає 

готівкою понад 51 млн доларів та 423 млн 

гривень. 

 

Тимошенко задекларувала $5,5 мільйона 

готівкою 

Лідер партії Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина” Юлія Тимошенко вказала у 
своїй декларації за 2020 рік 5 491 000 доларів, 

які вона тримає у готівці, а також низку 

ювелірних прикрас.

 

 

Зміни до закону про СБУ можуть ухвалити 

влітку — депутатка 

У парламентському Комітеті з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки 
розраховують на ухвалення в цілому 

законопроєкту про внесення змін до Закону 

"Про Службу безпеки України" влітку.

 

 

Урядовий комітет підтримав концепцію 

розвитку кримськотатарської мови 

На засіданні Урядового комітету з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 

та соціальної політики під головуванням віце-

прем’єр-міністра

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219376-porosenko-zadeklaruvav-ponad-51-miljon-ta-423-miljoni-gotivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219376-porosenko-zadeklaruvav-ponad-51-miljon-ta-423-miljoni-gotivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219470-timosenko-zadeklaruvala-55-miljona-gotivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219470-timosenko-zadeklaruvala-55-miljona-gotivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219486-zmini-do-zakonu-pro-sbu-mozut-uhvaliti-vlitku-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219486-zmini-do-zakonu-pro-sbu-mozut-uhvaliti-vlitku-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219664-uradovij-komitet-pidtrimav-koncepciu-rozvitku-krimskotatarskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219664-uradovij-komitet-pidtrimav-koncepciu-rozvitku-krimskotatarskoi-movi.html


ЕКОНОМІКА 

 

Україна та Ізраїль обговорюють можливості 

спільного виробництва оборонної продукції 

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під 
час відвідання підприємства EMTAN 

обговорив можливість створення спільного 

виробництва оборонної продукції. 

 

Посли країн G7 наполягають на вчасній 

корпоратизації Укроборонпрому 

Посли країн "Великої сімки" наголошують на 

необхідності забезпечити вчасну 

корпоратизацію й удосконалення  

 

Шмигаль анонсував перші аукціони 

«Великої приватизації» вже влітку 

Перші аукціони в рамках "Великої 

приватизації" цього року мають пройти вже 

влітку, оскільки Верховна Рада скасувала 
раніше встановлену заборону на проведення 

аукціонів з такої приватизації через пандемію 

коронавірусу. 

 

На ринок України виходить японська 

міжнародна платіжна система 

Міжнародна карткова платіжна система JCB 
Payment System (Японія) виходить на 

український ринок.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219473-ukraina-ta-izrail-obgovoruut-mozlivosti-spilnogo-virobnictva-oboronnoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219473-ukraina-ta-izrail-obgovoruut-mozlivosti-spilnogo-virobnictva-oboronnoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219555-posli-krain-g7-napolagaut-na-vcasnij-korporatizacii-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219555-posli-krain-g7-napolagaut-na-vcasnij-korporatizacii-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219657-smigal-anonsuvav-persi-aukcioni-velikoi-privatizacii-vze-vlitku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219657-smigal-anonsuvav-persi-aukcioni-velikoi-privatizacii-vze-vlitku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219310-na-rinok-ukraini-vihodit-aponska-miznarodna-platizna-sistema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219310-na-rinok-ukraini-vihodit-aponska-miznarodna-platizna-sistema.html


 

Держспоживслужба спростовує ввезення в 

Україну насіння сої з ГМО 

В Україні станом на 1 квітня 2021 року не 
зареєстровані сорти сої з ГМО та продукція, 

вироблена з їх застосуванням. Інформації про 

ввезення такої продукції також на сьогодні 

немає.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ЄСПЛ ухвалив рішення на користь 

головреда програми «Схеми» 

Європейський суд з прав людини ухвалив 
рішення у справі журналістки Радіо Свобода, 

головного редактора програми «Схеми: 

корупція в деталях» Наталії Седлецької проти 
України щодо порушення ст. 10 Європейської 

конвенції з 

 

В окупованому Криму головреда газети 

Qirim судять за згадку в публікації 

Меджлісу 

У тимчасово окупованому Криму головного 
редактора газети "Qirim" Бекіра Мамутова 

судять за згадку в публікації Меджлісу.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

САП направила до суду матеріали відносно 

фігуранта «газової справи» 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 
направила до Вищого антикорупційного суду 

матеріали справи відносно колишнього 

директора приватної компанії ТОВ "Надра 

Геоцентр", фігуранта “газової справи” . 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219536-derzspozivsluzba-sprostovue-vvezenna-v-ukrainu-nasinna-soi-z-gmo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219536-derzspozivsluzba-sprostovue-vvezenna-v-ukrainu-nasinna-soi-z-gmo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219511-espl-uhvaliv-risenna-na-korist-golovreda-programi-shemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219511-espl-uhvaliv-risenna-na-korist-golovreda-programi-shemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219422-v-okupovanomu-krimu-golovreda-gazeti-qirim-sudat-za-zgadku-v-publikacii-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219422-v-okupovanomu-krimu-golovreda-gazeti-qirim-sudat-za-zgadku-v-publikacii-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219422-v-okupovanomu-krimu-golovreda-gazeti-qirim-sudat-za-zgadku-v-publikacii-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219422-v-okupovanomu-krimu-golovreda-gazeti-qirim-sudat-za-zgadku-v-publikacii-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219662-sap-napravila-do-sudu-materiali-vidnosno-figuranta-gazovoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219662-sap-napravila-do-sudu-materiali-vidnosno-figuranta-gazovoi-spravi.html


 

Штепу відправили під нічний домашній 

арешт на два місяці 

Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав 
нічний арешт як запобіжний захід для 

ексголови Слов'янської міськради Нелі Штепи, 

обвинуваченої у посяганні на територіальну 

цілісність України і створенні терористичної 

групи. 

 

Заворушення під Офісом Президента: суд 

відправив Філімонова під арешт 

Печерський районний суд Києва відправив під 

цілодобовий домашній арешт учасника акції на 
підтримку активіста Сергія Стерненка, яка 

відбулася під Офісом Президента 20 березня, 

ветерана АТО Сергія Філімонова.  

 

Працівник Держрезерву вчинив 

самогубство у службовому кабінеті 

У Києві за адресою бульвар Вацлава Гавела, 24 

було знайдено тіло чоловіка із різаною раною 

шиї, поліція відкрила кримінальне 

провадження.

 

 

Підозрюваного у вбивстві студентки у 

Львові відправили під варту 

Личаківський районний суд Львова 

заарештував мешканця Житомирщини, 

підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки, 

на два місяці.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219668-stepu-vidpravili-pid-nicnij-domasnij-arest-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219668-stepu-vidpravili-pid-nicnij-domasnij-arest-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219780-zavorusenna-pid-ofisom-prezidenta-sud-vidpraviv-filimonova-vid-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219780-zavorusenna-pid-ofisom-prezidenta-sud-vidpraviv-filimonova-vid-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3219513-pracivnik-derzrezervu-vciniv-samogubstvo-u-sluzbovomu-kabineti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3219513-pracivnik-derzrezervu-vciniv-samogubstvo-u-sluzbovomu-kabineti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219720-pidozruvanogo-u-vbivstvi-studentki-u-lvovi-vidpravili-pid-vartu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219720-pidozruvanogo-u-vbivstvi-studentki-u-lvovi-vidpravili-pid-vartu.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Тест на суб’єктність: про що говорили з 

Путіним лідери Німеччини й Франції? 

“Єдиний фронт” Заходу і пошук логіки у діях 

Кремля 

 

На західному кордоні. Стежками 

контрабандистів 

Кореспондент разом із військовими відділу 

прикордонної служби «Красноїльськ» вирушив 

на охорону кордону

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Австрійська авіакомпанія відкриває з 

травня новий рейс із Запоріжжя до Відня 

Авіакомпанія “Австрійські авіалінії” відкрила 

новий рейс Запоріжжя - Відень. 

 

 

В Україні стартував весняний призов 

В Україні 1 квітня розпочинається весняний 

призов на військову строкову службу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219347-test-na-subektnist-pro-so-govorili-z-putinim-lideri-nimeccini-j-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219347-test-na-subektnist-pro-so-govorili-z-putinim-lideri-nimeccini-j-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218846-na-zahidnomu-kordoni-stezkami-kontrabandistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218846-na-zahidnomu-kordoni-stezkami-kontrabandistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219408-avstrijska-aviakompania-vidkrivae-z-travna-novij-rejs-iz-zaporizza-do-vidna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219408-avstrijska-aviakompania-vidkrivae-z-travna-novij-rejs-iz-zaporizza-do-vidna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219248-v-ukraini-startuvav-vesnanij-prizov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219248-v-ukraini-startuvav-vesnanij-prizov.html


 

Сталлоне зніме фільм про братів Кличків 

Знаменитий американський актор, 

кінорежисер, сценарист і продюсер Сильвестр 
Сталлоне зніме кінострічку про українських 

боксерів братів Віталія та Володимира 

Кличків. 

 

Одеська Гуморина перейшла в онлайн через 

коронавірус 

Традиційна одеська Гуморина другий рік 

поспіль проходить онлайн через карантинні 

обмеження, спричинені коронавірусом. 

 

Гоголя примусово записали до «російських 

письменників» лише через мову творів — 

Ткаченко 

Письменника Миколу Гоголя, що народився на 
Полтавщині, російська пропаганда  записала в 

росіяни лише за те, що він писав російською.

 

Корисні властивості березового соку 

З давнини люди шанували, поважали і любили 
березу, як джерело цінних і цілющих 

компонентів. Та найбільш відомим 

компонентом, який дає це дерево, є сік, який 

очищає 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3219520-stallone-znime-film-pro-brativ-klickiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3219520-stallone-znime-film-pro-brativ-klickiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219378-odeska-gumorina-perejsla-v-onlajn-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219378-odeska-gumorina-perejsla-v-onlajn-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219518-gogola-primusovo-zapisali-do-rosijskih-pismennikiv-lise-cerez-movu-tvoriv-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219518-gogola-primusovo-zapisali-do-rosijskih-pismennikiv-lise-cerez-movu-tvoriv-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219518-gogola-primusovo-zapisali-do-rosijskih-pismennikiv-lise-cerez-movu-tvoriv-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219518-gogola-primusovo-zapisali-do-rosijskih-pismennikiv-lise-cerez-movu-tvoriv-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3218640-korisni-vlastivosti-berezovogo-soku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3218640-korisni-vlastivosti-berezovogo-soku.html


 

З 1 квітня вступає в дію Програма 

медгарантій – що вона передбачає 

З 1 квітня вступає в дію Програма медичих 
гарантій на 2021 рік, якою передбачено 35 

пакетів медичних послуг. 

 

Де у Києві дозволили розганятись до 80 

кілометрів 

У Києві з 1 квітня до 1 листопада на семи 
вулицях дозволено підвищення швидкості руху 

до 80 км/год.

 

На Закарпатті квітне Долина шафранів у 

Колочаві ФОТО 

Піку масового цвітіння досягла Долина 

шафранів у гірському селі Колочава. Цвітіння 

тут цьогоріч запізнилося через холодну весну і 

триватиме ще два тижні.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219444-z-1-kvitna-vstupae-v-diu-programa-medgarantij-so-vona-peredbacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219444-z-1-kvitna-vstupae-v-diu-programa-medgarantij-so-vona-peredbacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3219736-de-u-kievi-dozvolili-rozganatis-do-80-kilometriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3219736-de-u-kievi-dozvolili-rozganatis-do-80-kilometriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219692-na-zakarpatti-kvitne-dolina-safraniv-u-kolocavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219692-na-zakarpatti-kvitne-dolina-safraniv-u-kolocavi.html

