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ТОП 

 

Президенткою Косова стала Вйоса Османі 

Вйоса Османі, кандидатка від 
лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» 

(Vetevendosje), обрана президенткою Косова. 

 

Мир на сході України: Мендель анонсувала 

певні досягнуті домовленості 

Україна продовжує переговори на різних 
рівнях, у тому числі з країнами 

"Нормандського формату" й Офіс Президента 

незабаром покаже певні досягнуті 

домовленості щодо процесу перемовин у 

питанні досягнення миру. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221138-prezidentkou-kosova-stala-vjosa-osmani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221138-prezidentkou-kosova-stala-vjosa-osmani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221128-mir-na-shodi-ukraini-mendel-anonsuvala-pevni-dosagnuti-domovlenosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221128-mir-na-shodi-ukraini-mendel-anonsuvala-pevni-dosagnuti-domovlenosti.html


 

Газпром поступово скорочує транзит газу 

через Україну - Оператор ГТС 

Після запуску газопроводу "Турецький потік" 
транзит до Туреччини, Греції та Болгарії 

повністю перейшов на нові газопроводи, тим 

самим скоротивши транзит через Україну.

 

Київ посилює карантин ІНФОГРАФІКА 

З понеділка 5 квітня і до п’ятниці 16 квітня до 

обмежень, які діють з 20 березня, додаються 

такі:

 

 

На вугільній шахті в Нововолинську 

обірвався ліфт, є постраждалі 

На вугільній шахті в Нововолинську 

Волинської області унаслідок аварії ліфта 
постраждали робітники. Дев'ять гірників 

доставлені в лікарню.

 

 

Вчені довели, що сонячне світло швидко 

знищує коронавірус 

Науковці з Каліфорнійського університету 
підтвердили, що сонячне світло вбиває 

коронавірус SARS-CoV-2 у людській слині, а 

також заявляють, що воно робить це увосьмеро 

швидше, ніж вважалося раніше.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221158-gazprom-postupovo-skorocue-tranzit-gazu-cerez-ukrainu-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221158-gazprom-postupovo-skorocue-tranzit-gazu-cerez-ukrainu-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3218939-kiiv-posilue-karantin-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3218939-kiiv-posilue-karantin-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221180-na-vugilnij-sahti-v-novovolinsku-obirvavsa-lift-e-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221180-na-vugilnij-sahti-v-novovolinsku-obirvavsa-lift-e-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221124-vceni-doveli-so-sonacne-svitlo-svidko-znisue-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221124-vceni-doveli-so-sonacne-svitlo-svidko-znisue-koronavirus.html


 

У світі зафіксували близько 132 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 5 квітня зафіксовано 
понад 131,9, млн випадків зараження 

коронавірусом, з них - понад 2,8 млн 

летальних, одужали вже понад 106,2 млн осіб.

 

СВІТ 

 

Поблизу військової бази США в Іраку 

впали дві ракети 

Дві ракети впали в неділю в сільській 
місцевості поблизу іракської військової 

авіабази, де розмістилися деякі американські 

підрядники. 

 

 

Канада продовжила операцію проти ІДІЛ на 

Близькому сході 

Канадські військові ще упродовж щонайменше 

року залишатимуться в Іраку, Лівані та 
Йорданії для підтримки міжнародних зусиль з 

боротьби з ІДІЛ. 

 

В Індії внаслідок зіткнення з бойовиками 

загинули понад 20 силовиків 

У штаті Чхаттісгарх в Індії унаслідок зіткнення 

з групою бойовиків-маоїстів загинули 

щонайменше 22 співробітники служб безпеки. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221196-u-sviti-zafiksuvali-blizko-132-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221196-u-sviti-zafiksuvali-blizko-132-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221168-poblizu-vijskovoi-bazi-ssa-v-iraku-vpali-dvi-raketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221168-poblizu-vijskovoi-bazi-ssa-v-iraku-vpali-dvi-raketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221155-kanada-prodovzila-operaciu-proti-idil-na-blizkomu-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221155-kanada-prodovzila-operaciu-proti-idil-na-blizkomu-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221167-v-indii-vnaslidok-zitknenna-z-bojovikami-zaginuli-ponad-20-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221167-v-indii-vnaslidok-zitknenna-z-bojovikami-zaginuli-ponad-20-silovikiv.html


 

На парламентських виборах у Болгарії 

перемагає правляча партія ОПИТ УВАННЯ  

Згідно з даними екзитполу, партія "Громадяни 
за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) 

голови уряду країни Бойко Борисова лідирує за 

підсумками сьогоднішніх парламентських 

виборів. 

 

 

Ще один американський штат дозволив 

купувати та носити зброю без спецдозволу 

Айова приєдналась до низки американських 

штатів, що не вимагає спеціального дозволу на 

купівлю та носіння зброї. 

 

Епідеміолог заявив про четверту хвилю 

коронавірусу в США 

Член консультативного комітету президента 

США Джо Байдена по коронавірусу Майкл 

Остерхольм заявив, що в країні спостерігається 

четверта хвиля епідемії COVID-19.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Київ просить США посилити санкції проти 

РФ – Маркарова ВІДЕО 

Україна вітає продовження санкцій США 

проти Росії й просить їх посилення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221159-na-parlamentskih-viborah-u-bolgarii-peremagae-pravlaca-partia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221159-na-parlamentskih-viborah-u-bolgarii-peremagae-pravlaca-partia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221192-se-odin-amerikanskij-stat-dozvoliv-kupuvati-ta-nositi-zbrou-bez-specdozvolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221192-se-odin-amerikanskij-stat-dozvoliv-kupuvati-ta-nositi-zbrou-bez-specdozvolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221184-epidemiolog-zaaviv-pro-cetvertu-hvilu-koronavirusu-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221184-epidemiolog-zaaviv-pro-cetvertu-hvilu-koronavirusu-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221130-kiiv-prosit-ssa-posiliti-sankcii-proti-rf-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221130-kiiv-prosit-ssa-posiliti-sankcii-proti-rf-markarova.html


 

Боррель у розмові з Кулебою запевнив, що 

ЄС підтримує Україну 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевнив 
главу вітчизняного МЗС Дмитра Кулебу в 

підтримці суверенітету та територіальної 

цілісності України з боку Євросоюзу. 

 

Німеччина є одним з основних донорів 

програм з розмінування 

Німеччина є одним із найбільших донорів у 

світі щодо програм розмінування у різних 

країнах, у тому числі в Україні.

 

УКРАЇНА 

 

Мендель вважає, що в Україні є 

«українська» російська мова 

Прессекретарка Президента Юлія Мендель 

вважає, що "українська" російська мова є 

частиною культурного розмаїття нашої країни. 

 

Суд визнав незаконним перерахунок голосів 

на двох дільницях Прикарпаття – Шевченко 

Окружний адміністративний суд Івано-

Франківська визнав рішення ОВК №87 про 

перерахунок голосів на двох дільницях 

незаконним. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221146-borrel-u-rozmovi-z-kulebou-zapevniv-so-es-pidtrimue-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221146-borrel-u-rozmovi-z-kulebou-zapevniv-so-es-pidtrimue-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221174-nimeccina-e-odnim-z-osnovnih-donoriv-program-z-rozminuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221174-nimeccina-e-odnim-z-osnovnih-donoriv-program-z-rozminuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221140-mendel-vvazae-so-v-ukraini-e-ukrainska-rosijska-mova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221140-mendel-vvazae-so-v-ukraini-e-ukrainska-rosijska-mova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221153-sud-viznav-nezakonnim-pererahunok-golosiv-na-dvoh-dilnicah-prikarpatta-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221153-sud-viznav-nezakonnim-pererahunok-golosiv-na-dvoh-dilnicah-prikarpatta-sevcenko.html


 

У Києві невідомі підпалили будівлю Центру 

допомоги онкохворим дітям – Притула 

Працівниці столичного благодійного фонду 
"Запорука" будують Центр допомоги 

онкохворим дітям "Дача", який невідомі кілька 

днів тому намагалися

 

 

На Харківщині розслідують обставини 

смерті новонародженої дитини 

У Харківській області слідчі розслідують 
обставини смерті новонародженої дитини. За 

попередніми даними, немовля народилося 

мертвим, а його матір майже півроку зберігала 

тіло в сараї.

 

 

Нацбанк послабив гривню до 27,96 

Національний банк України на понеділок, 5 
квітня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 12 копійок - до 27,9555 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти напередодні один раз обстріляли 

позиції ЗСУ з гранатометів 

Протягом минулої доби, 4 квітня, було 

зафіксовано 1 порушення режиму припинення 

вогню з боку збройних формувань Російської 

Федерації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221188-u-kievi-nevidomi-pidpalili-budovu-centru-dopomogi-onkohvorim-ditam-pritula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221188-u-kievi-nevidomi-pidpalili-budovu-centru-dopomogi-onkohvorim-ditam-pritula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221173-na-harkivsini-rozsliduut-obstavini-smerti-novonarodzenoi-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221173-na-harkivsini-rozsliduut-obstavini-smerti-novonarodzenoi-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221204-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2796.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221204-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2796.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221202-okupanti-naperedodni-odin-raz-obstrilali-pozicii-zsu-z-granatometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221202-okupanti-naperedodni-odin-raz-obstrilali-pozicii-zsu-z-granatometiv.html


 

РФ перекидає до кордону України 

мотострілецьку дивізію з Кемерова – CIT 
ВІДЕО 

Незалежна група російських розслідувачів 
Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила про 

перекидання до українських кордонів 

російської 74-ї гвардійської мотострілецької 
бригади, яка базується в місті Юрга 

Кемеровської області.

 

 

Розмінування території України здійснюють 

понад 600 піротехніків ДСНС 

Понад 600 піротехніків ДСНС здійснюють 
роботи із розмінування території України від 

вибухонебезпечних предметів. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Никона і Олени; виганяймо з усіх 
закапелків нечисту силу, дивімося в небо і 

крутімо педалі.  

 

У Bloomberg спрогнозували, які країни 

найшвидше подолають коронавірусну кризу 

Після пандемії коронавірусу найшвидше у світі 

відновиться економіка США та Китаю. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221195-rf-perekidae-do-kordonu-ukraini-motostrilecku-diviziu-z-kemerova-cit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221195-rf-perekidae-do-kordonu-ukraini-motostrilecku-diviziu-z-kemerova-cit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221195-rf-perekidae-do-kordonu-ukraini-motostrilecku-diviziu-z-kemerova-cit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221195-rf-perekidae-do-kordonu-ukraini-motostrilecku-diviziu-z-kemerova-cit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221164-rozminuvanna-teritorii-ukraini-zdijsnuut-ponad-600-pirotehnikiv-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221164-rozminuvanna-teritorii-ukraini-zdijsnuut-ponad-600-pirotehnikiv-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3221120-5-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3221120-5-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221190-bloomberg-sprognozuvav-aki-kraini-najsvidse-podolaut-koronavirusnu-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221190-bloomberg-sprognozuvav-aki-kraini-najsvidse-podolaut-koronavirusnu-krizu.html


 

Трамп оголосив бойкот Coca-Cola 

45-й президент США Дональд Трамп закликав 

своїх прихильників бойкотувати продукцію 
компанії Coca-Cola після того, як її глава 

засудив ухвалені республіканцями зміни до 

виборчого законодавства штату Джорджія.

 

 

У Нідерландах автівки заправляли 

великодні зайці 

У нідерландському місті Нейвердал на 

Великдень можна було безкоштовно заправити 
своє авто, якщо автомобіліст був у 

великодньому костюмі. 

 

Греція продовжила обмеження на 

міжнародні авіарейси до 19 квітня 

Влада Греції продовжила обмеження на 

внутрішні авіарейси до 12 квітня, а на 

міжнародні - до 19 квітня, оскільки кількість 
нових випадків хвороби COVID-19 в країні 

продовжує зростати. 

 

Вулицями Каїра провезли мумії 22 

стародавніх правителів країни ВІДЕО 

У Каїрі ввечері 3 квітня провели Золотий парад 
фараонів — мумії давньоєгипетських 

керманичів урочисто перевезли в новий музей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221200-tramp-ogolosiv-bojkot-cocacola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221200-tramp-ogolosiv-bojkot-cocacola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221142-u-niderlandah-avtivki-zapravlali-velikodni-zajci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221142-u-niderlandah-avtivki-zapravlali-velikodni-zajci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3221161-grecia-prodovzila-obmezenna-na-miznarodni-aviarejsi-do-19-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3221161-grecia-prodovzila-obmezenna-na-miznarodni-aviarejsi-do-19-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221182-vulicami-kaira-provezli-mumii-22-starodavnih-praviteliv-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221182-vulicami-kaira-provezli-mumii-22-starodavnih-praviteliv-kraini.html


 

Сайт Трампа без відома стягував гроші з 

його прихильників - NYT 

З рахунків прихильників 45-го президента 
США Дональда Трампа, які реєструвалися на 

його передвиборчому сайті, щотижня 

стягувалася певна сума коштів — ця опція 

була налаштована автоматично, а відмова від 

неї була захована в налаштуваннях.

 

 

5 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився В’ячеслав Липинський - 

український історик, громадсько-політичний 
діяч, соціолог, публіцист, дипломат, один з 

найбільш оригінальних українських 

мислителів.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221170-sajt-trampa-bez-vidoma-staguvav-grosi-z-jogo-prihilnikiv-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221170-sajt-trampa-bez-vidoma-staguvav-grosi-z-jogo-prihilnikiv-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220039-5-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220039-5-kvitna-pamatni-dati.html

