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ТОП 

 

Українська делегація у ТКГ більше не 

відвідуватиме Мінськ для перемовин - 

Резніков 

Українська делегація у Тристоронній 

контактній групі не відвідуватиме Мінськ для 

безпосередніх перемовин та зустрічей після 
скасування карантинних обмежень, необхідно 

шукати іншу країну. 

 

Росія відправляє в напрямку України важкі 

вогнеметні системи «Буратино» – німецький 

журналіст 

У російському Воронежі зафіксовано 

транспортування у напрямку України важких 

вогнеметних систем ТОС-1 "Буратино".
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Навальний через адвокатів повідомив, що в 

нього температура 38,1 і кашель 

Російський опозиціонер Олексій Навальний, 
який відбуває термін ув’язнення в колонії у 

Владимирській області РФ, повідомив через 

своїх адвокатів, що тюремні лікарі зафіксували 

у нього температуру 38,1 і сильний кашель. 

 

На Сході України окупанти вбили ще 

одного українського захисника 

Неподалік від населеного пункту Золоте-4 в 

результаті обстрілу зі стрілецької зброї з боку 
російських окупантів загинув український 

військовий.

 

 

У Туреччині створили новий препарат 

проти COVID-19 

Турецькі вчені на базі Університету Анкари за 

підтримки Ради з наукових і технологічних 
досліджень Туреччини (TÜBİTAK) розробили 

новий препарат проти вірусу COVID-19, наразі 

перейшли до етапу клінічних досліджень.

 

 

У світі зафіксували понад 132,4 мільйона 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 6 квітня зафіксували 

132 413 422 випадки зараження коронавірусом.
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В Україні за добу - 13 276 випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 6 квітня лабораторно 
підтверджено 1 769 164 випадки COVID-19, з 

них за добу – 13 276.

 

СВІТ 

 

Держдеп США призначив координатора з 

питань вакцинації у світі 

Держсекретар США Ентоні Блінкен 
призначив колишню координаторку Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) Гейл 

Сміт відповідальною за Глобальне реагування 
на COVID-19 і питання санітарно-

епідеміологічної безпеки в Державному 

департаменті. 

 

Демократи можуть заблокувати 

інфраструктурний проєкт Байдена на $2,25 

трильйона 

Американський сенатор-центрист від 

Демократичної партії Джо Манчін погрожує 

заблокувати на голосуванні масштабний 

інфраструктурний проєкт 

 

 

Штати стежать за військовою активністю 

Росії в Арктиці – Пентагон 

Сполучені Штати ретельно відстежують 

діяльність Росії щодо нарощування військової 

інфраструктури в регіоні Арктики. 
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США вводять санкції проти Управління 

оборонної індустрії Туреччини – Держдеп 

Офіційний Вашингтон цього тижня 
запровадить санкції проти державної 

оборонної структури Туреччини SSB на 

підставі Акту протидії противникам Америки 

шляхом санкцій (CAATSA). 

 

У Канаді нарахували $21 мільйон 

додаткових податків за «панамськими 

паперами» 

На основі оприлюднених у «панамських 
паперах» даних, податкове агентство Канади 

нарахувало 21 млн дол. податків та штрафів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Штати декілька разів сигналізували РФ, що 

стоять на боці України - Держдеп 

Офіційний Вашингтон звертався до Москви за 

поясненнями щодо провокацій проти України, 
а також неодноразово надсилав чіткі сигнали 

Росії, що Сполучені Штати стоять на боці 

України, яку вважають своїм партнером. 

 

Зеленський обговорив з прем’єром Британії 

безпекову ситуацію на Сході України 

Президент України поінформував прем'єр-

міністра Британії про загострення ситуації на 

Сході України, нарощування російського 
військового контингенту біля українсько-

російського кордону та намагання Росії зірвати 

реалізацію Мінських домовленостей.
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Для інтеграції в НАТО Україні потрібна 

лише сміливість членів Альянсу — 

Арахамія 

Для інтеграції в НАТО Україні потрібна лише 

сміливість країн-членів, які ухвалюють 

відповідне рішення. 

 

У прокуратурі АРК пояснили, чому судна 

продовжують ходити до берегів окупованого 

Криму 

Більшість суден-порушників продовжують 
ходити до берегів окупованого півострова 

всупереч санкціям, тому що «гірше, ніж є, їм 

зробити дуже складно».

 

 

Росія перекидає до Криму псковських 

десантників - розслідувачі СІТ 

Російська Федерація перекидає в окупований 

Крим 76-у гвардійську десантно-штурмову 
дивізію зі Пскова, бійці якої у 2014 році 

воювали на Сході України.

УКРАЇНА 

 

Резніков про початок широкомасштабних 

воєнних дій на Сході: Шанси мінімальні 

Шанси на початок широкомасштабних воєнних 
дій на окупованій частині Донецької та 

Луганської областей є "дуже мінімальними", 

бо Росія створює уявне напруження для 

привернення уваги світових гравців. 
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Шкарлет заявив, що виграв суд у справі про 

плагіат 

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет 
заявив, що Окружний адміністративний суд 

Києва визнав протиправними дії Комітету з 

питань етики Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти щодо 
встановлення плагіату в наукових роботах 

урядовця. 

 

Степанов розповів, що передбачає 

Національний план COVID-вакцинації 

Указ Президента про створення Національного 
плану вакцинації — це підняття питання 

щеплення на вищий рівень. 

 

НАЗК направило до суду адмінпротокол на 

депутата Березіна через конфлікт інтересів 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції направило до суду адміністративний 
протокол на депутата Верховної Ради від 

фракції "Слуга народу" Максима Березіна 

через порушення вимог закону щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів.  

 

 

Дохід держави від передачі активів в 

управління у I кварталі зріс у 4 рази - АРМА 

У січні-березні дохід держави від передачі в 
управління арештованих активів зріс у 4 рази у 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. 
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Співробітники ФСБ катували голодом 

хворого на діабет кримського татарина - 

адвокат 

В окупованому Криму адвокат Олексій Ладін, 

коли свідчив на «суді» по «справі про 

неінформування» розповів, що співробітники 

ФСБ вимагали від його підзахисного явки з 
повинною і кілька годин катували голодом, 

знаючи, що він хворий на діабет.

 

 

Фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» стало зле 

під час судового засідання 

В ході засідання Південного окружного 

військового суду в Ростові-на-Дону 51-річному 

фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Шабану 

Умерову стало зле. 

 

Уряд виділив кошти на нейрореабілітацію 

Героя України Петраківського 

Кабінет Міністрів надасть грошову допомогу 

для нейрореабілітації Героя України 

підполковника Олександра Петраківського, 

який у 2014 році в зоні АТО зазнав тяжкого 

поранення в голову.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 6 
квітня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 27,939 грн за долар.  
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські найманці сім разів зривали 

«тишу» на Сході, загинули двоє бійців ЗСУ 

Протягом минулої доби, 5 квітня, в районі 
операції Об'єднаних сил збройні формування 

Російської Федерації 7 разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 квітня: народний календар і астровісник 

Нині Якова; хто врятує від вроків, навіщо 

палити старий капелюх і постоли, а також про 

ноги у Водолії 

 

 

Епідеміолог розповіла про дієвий метод 

проти зараження коронавірусом 

Одним із дієвих методів запобігання 

інфікуванню коронавірусом є провітрювання.

 

 

Уперше в Україні відбудеться конкурс 

етноблогерів 

Розпочато прийняття заявок на Всеукраїнський 
конкурс етноблогерів у межах відзнаки імені 

Олександра Капіноса. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221933-rosijski-najmanci-sim-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-dvoe-bijciv-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221933-rosijski-najmanci-sim-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-dvoe-bijciv-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3221413-6-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3221413-6-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221842-epidemiolog-rozpovila-pro-dievij-metod-proti-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221842-epidemiolog-rozpovila-pro-dievij-metod-proti-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3221902-uperse-v-ukraini-vidbudetsa-konkurs-etnoblogeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3221902-uperse-v-ukraini-vidbudetsa-konkurs-etnoblogeriv.html


 

В Італії помер «батько» євро і нобелівський 

лауреат з економіки Роберт Манделл 

Канадський економіст Роберт Манделл, якого 
називали батько євро, помер в Італії на 88 році 

життя. 

 

У Нью-Йорку хочуть прийняти найвищі у 

США податки для мільйонерів 

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо і 

законодавці штату досягли попередньої угоди 
про підвищення податків для найбагатших 

жителів міста Нью-Йорка на суму близько 200 

мільярдів доларів. 

 

Docudays UA продовжує роботу онлайн-

кінотеатру до 23 квітня 

Команда 18-го Міжнародного фестивалю 

документальних фільмів про права людини 

Docudays UA, що тривав з 26 березня до 4 
квітня, продовжує роботу онлайн-кінотеатру 

до 23 квітня. 

 

 

У Штатах виявили новий штам COVID-19, 

який зазнав подвійної мутації 

У Сан-Франциско виявили новий штам 
COVID-19, який зазнав подвійної мутації та 

став значно заразнішим за оригінальний вірус. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221910-v-italii-pomer-batko-evro-i-nobelivskij-laureat-z-ekonomiki-robert-mandell.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221910-v-italii-pomer-batko-evro-i-nobelivskij-laureat-z-ekonomiki-robert-mandell.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221908-u-nujorku-hocut-prijnati-najvisi-u-ssa-podatki-dla-miljoneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221908-u-nujorku-hocut-prijnati-najvisi-u-ssa-podatki-dla-miljoneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3221929-docudays-ua-prodovzue-robotu-onlajnkinoteatru-do-23-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3221929-docudays-ua-prodovzue-robotu-onlajnkinoteatru-do-23-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221916-u-statah-viavili-novij-stam-covid19-akij-zaznav-podvijnoi-mutacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221916-u-statah-viavili-novij-stam-covid19-akij-zaznav-podvijnoi-mutacii.html


 

Верховний суд США захистив Google від 

позову на $9 мільярдів 

Рішення Верховного суду США в понеділок 
поставило крапку в десятирічних судових 

суперечках між компаніями Google та Oracle, у 

яких остання вимагала 9 мільярдів доларів 

компенсації за використання її програм на 

платформі Android. 

 

 

КНДР не братиме участь в Олімпійських 

іграх у Токіо 

Північна Корея відмовилася від участі в літніх 

Олімпійських іграх у Токіо.

 

 

6 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова спільнота відзначає 
Міжнародний день спорту на благо миру та 

розвитку.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3221896-verhovnij-sud-ssa-zahistiv-google-vid-pozovu-na-9-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3221896-verhovnij-sud-ssa-zahistiv-google-vid-pozovu-na-9-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221915-kndr-ne-bratime-ucast-v-olimpijskih-igrah-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221915-kndr-ne-bratime-ucast-v-olimpijskih-igrah-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221528-6-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221528-6-kvitna-pamatni-dati.html

