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ТОП 

 

США підтримують приєднання України до 

НАТО – Білий дім 

Офіційний Вашингтон всіляко підтримує 

євроатлантичні прагнення Києва, проте 

рішення щодо приєднання України до НАТО 

ухвалюватиметься безпосередньо Альянсом. 

 

США закликають Україну провести глибокі 

реформи для членства в НАТО 

Сполучені Штати продовжують підтримувати 

євроатлантичні прагнення України і разом з 

тим закликають Київ реалізувати глибокі та 

всебічні реформи, щоби відповідати західним 

стандартам для членства в НАТО. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222619-ssa-pidtrimuut-priednanna-ukraini-do-nato-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222619-ssa-pidtrimuut-priednanna-ukraini-do-nato-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222641-ssa-zaklikaut-ukrainu-provesti-gliboki-reformi-dla-clenstva-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222641-ssa-zaklikaut-ukrainu-provesti-gliboki-reformi-dla-clenstva-v-nato.html


 

Президент Литви уточнив, що вважає 

«вбивцею» всю систему, побудовану 

Путіним 

Президент Литви Гітанас Науседа 

прокоментував свої слова про те, що вважає 

президента РФ Володимира Путіна вбивцею, 

уточнивши, що "вбивцею" є система у Росії 

загалом, побудована за роки перебування 

Путіна на найвищих посадах. 

 

Місія ОБСЄ з’ясувала подробиці загибелі 

хлопчика в ОРДЛО 

Спостерігачі СММ ОБСЄ в Україні не 

виїжджали на місце загибелі хлопчика в 

окупованому Олександрівському, яку 

російська пропаганда цинічно 

 

 

Європарламент назвав реформу 

децентралізації найуспішнішою в Україні — 

Чернишов 

Європейський парламент високо оцінив 

реформу децентралізації в Україні, назвавши її 

як найуспішнішу. 

 

Вперше з 2016 року відбір до Сил 

спеціальних операцій ЗСУ пройшла жінка 

Вперше з 2016 року жінка-

військовослужбовець пройшла двотижневий 

кваліфікаційний відбір до Сил спеціальних 

операцій ЗСУ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222614-prezident-litvi-utocniv-so-vvazae-vbivceu-vsu-sistemu-pobudovanu-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222614-prezident-litvi-utocniv-so-vvazae-vbivceu-vsu-sistemu-pobudovanu-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222614-prezident-litvi-utocniv-so-vvazae-vbivceu-vsu-sistemu-pobudovanu-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222614-prezident-litvi-utocniv-so-vvazae-vbivceu-vsu-sistemu-pobudovanu-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3222669-misia-obse-zasuvala-podrobici-zagibeli-hlopcika-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3222669-misia-obse-zasuvala-podrobici-zagibeli-hlopcika-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222717-evroparlament-nazvav-reformu-decentralizacii-najuspisnisou-v-ukraini-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222717-evroparlament-nazvav-reformu-decentralizacii-najuspisnisou-v-ukraini-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222717-evroparlament-nazvav-reformu-decentralizacii-najuspisnisou-v-ukraini-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222717-evroparlament-nazvav-reformu-decentralizacii-najuspisnisou-v-ukraini-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222701-vperse-z-2016-roku-vidbir-do-sil-specialnih-operacij-zsu-projsla-zinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222701-vperse-z-2016-roku-vidbir-do-sil-specialnih-operacij-zsu-projsla-zinka.html


 

Італія готова прийняти уболівальників на 

Євро-2020: в Римі запланований матч-

відкриття 

На «Стадіо Олімпіко» пройдуть три гри 

групового етапу і один чвертьфінал.

 

В Україні - 15 415 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 7 квітня лабораторно 

підтверджено 1 784 579 випадки COVID-19, з 

них за добу – 15 415.

 

СВІТ 

 

Для відновлення глобальної економіки 

треба дати всім країнами рівні шанси – 

глава МВФ 

Вливання Сполученими Штатами трильйонів 

доларів на відновлення національної економіки 

в кінцевому рахунку допомагає цілому світу, 

однак для стійкого глобального прогресу 

потрібно забезпечити рівні шанси відновлення 

для всіх країн 

 

 

У Вірменії припинили переслідування 

експрезидента за повалення 

конституційного ладу 

У Вірменії закрили кримінальну справу щодо 

повалення конституційного ладу, в межах якої 

було висунуто звинувачення другому 

президентові Вірменії Роберту Кочаряну 2,5 

року тому. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3222622-italia-gotova-prijnati-ubolivalnikiv-na-evro2020-v-rimi-zaplanovanij-matcvidkritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3222622-italia-gotova-prijnati-ubolivalnikiv-na-evro2020-v-rimi-zaplanovanij-matcvidkritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3222622-italia-gotova-prijnati-ubolivalnikiv-na-evro2020-v-rimi-zaplanovanij-matcvidkritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3222622-italia-gotova-prijnati-ubolivalnikiv-na-evro2020-v-rimi-zaplanovanij-matcvidkritta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222731-v-ukraini-15-415-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222731-v-ukraini-15-415-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222711-dla-vidnovlenna-globalnoi-ekonomiki-treba-dati-vsim-krainami-rivni-sansi-glava-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222711-dla-vidnovlenna-globalnoi-ekonomiki-treba-dati-vsim-krainami-rivni-sansi-glava-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222711-dla-vidnovlenna-globalnoi-ekonomiki-treba-dati-vsim-krainami-rivni-sansi-glava-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222711-dla-vidnovlenna-globalnoi-ekonomiki-treba-dati-vsim-krainami-rivni-sansi-glava-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222652-u-virmenii-pripinili-peresliduvanna-eksprezidenta-za-povalenna-konstitucijnogo-ladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222652-u-virmenii-pripinili-peresliduvanna-eksprezidenta-za-povalenna-konstitucijnogo-ladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222652-u-virmenii-pripinili-peresliduvanna-eksprezidenta-za-povalenna-konstitucijnogo-ladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222652-u-virmenii-pripinili-peresliduvanna-eksprezidenta-za-povalenna-konstitucijnogo-ladu.html


 

Трамп «збіднів» майже на 300 позицій у 

списку мільярдерів Forbes 

Колишній президент США Дональд Трамп 

опустився майже на 300 позицій у списку 

мільярдерів Forbes, оскільки його статки за 

чотири роки при владі зменшилася більш як на 

1 мільярд доларів.

 

 

Японія продовжила санкції проти КНДР 

Кабінет міністрів Японії на два роки 

продовжив односторонні санкції стосовно 

Північної Кореї, яка продовжує ядерні 

розробки.

 

 

У Німеччині стартувала волонтерська 

військова служба 

Новий вид добровільної служби в Бундесвері - 

Добровольча військова служба для 

національної безпеки (FWDFreiwilliger 

Wehrdienst Heimatschutz) - з'явився у Німеччині 

6 квітня.

 

 

У Боснії вимагають відставки уряду через 

провал кампанії з вакцинації 

У вівторок сотні боснійців влаштували акцію 

протесту в столиці Боснії, вимагаючи відставки 

найвищих урядових чиновників через провал 

загальнонаціональної програми вакцинації 

населення від коронавірусу.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222721-tramp-zbidniv-majze-na-300-pozicij-u-spisku-milarderiv-forbes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222721-tramp-zbidniv-majze-na-300-pozicij-u-spisku-milarderiv-forbes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222685-aponia-prodovzila-sankcii-proti-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222685-aponia-prodovzila-sankcii-proti-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222677-u-nimeccini-startuvala-volonterska-vijskova-sluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222677-u-nimeccini-startuvala-volonterska-vijskova-sluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222659-u-bosnii-vimagaut-vidstavki-uradu-cerez-proval-kampanii-z-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3222659-u-bosnii-vimagaut-vidstavki-uradu-cerez-proval-kampanii-z-vakcinacii.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Гербст розповів, як США можуть допомогти 

Україні у випадку посилення агресії Росії 

Сполучені Штати мають обмежені можливості, 

щоб допомогти Україні у випадку військової 

інтервенції з боку Росії, але вони зможуть 

допомогти постачанням летальної зброї та 

застосуванням жорстких санкцій проти країни-

агресора. 

 

Захід має готувати нові санкції на випадок 

посилення агресії РФ проти України - 

німецькі ЗМІ 

Російська військова демонстрація сили на 

кордоні з Україною нарешті має змусити ЄС 

зайняти чітку позицію та діяти разом із США у 

справі стримування агресії проти України. 

 

Джапарова презентувала Кримську 

платформу очільникам ОДА 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова презентувала 

Кримську платформу очільникам обласних 

державних адміністрацій України. 

 

 

Австрійська газета написала про 

«громадянську війну» в Україні, посол 

обурився 

Посол України в Австрії Олександр Щерба 

висловив обурення з приводу використання 

австрійською газетою Der Standard терміну 

"громадянська війна" для опису розпочатого 

Росією збройного конфлікту на Сході України 

та 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222631-gerbst-rozpoviv-ak-ssa-mozut-dopomogti-ukraini-u-vipadku-posilenna-agresii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222631-gerbst-rozpoviv-ak-ssa-mozut-dopomogti-ukraini-u-vipadku-posilenna-agresii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222663-zahid-mae-gotuvati-novi-sankcii-na-vipadok-posilenna-agresii-rf-proti-ukraini-nimecki-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222663-zahid-mae-gotuvati-novi-sankcii-na-vipadok-posilenna-agresii-rf-proti-ukraini-nimecki-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222663-zahid-mae-gotuvati-novi-sankcii-na-vipadok-posilenna-agresii-rf-proti-ukraini-nimecki-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222663-zahid-mae-gotuvati-novi-sankcii-na-vipadok-posilenna-agresii-rf-proti-ukraini-nimecki-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222715-dzaparova-prezentuvala-krimsku-platformu-ocilnikam-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222715-dzaparova-prezentuvala-krimsku-platformu-ocilnikam-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222655-avstrijska-gazeta-napisala-pro-gromadansku-vijnu-v-ukraini-posol-oburivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222655-avstrijska-gazeta-napisala-pro-gromadansku-vijnu-v-ukraini-posol-oburivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222655-avstrijska-gazeta-napisala-pro-gromadansku-vijnu-v-ukraini-posol-oburivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222655-avstrijska-gazeta-napisala-pro-gromadansku-vijnu-v-ukraini-posol-oburivsa.html


 

Президент призначив постпреда України 

при Відділенні ООН у Женеві 

Володимир Зеленський призначив Євгенію 

Філіпенко постійним представником України 

при Відділенні ООН та інших міжнародних 

організаціях у Женеві. 

 

USAID дасть Україні холодильники для 

перевезення вакцини Pfizer 

Агентство США з міжнародного розвитку 

надасть Україні холодильники для 

транспортування і зберігання вакцини Pfizer.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський звільнив шістьох послів 

Президент України Володимир Зеленський 

своїми указами звільнив шістьох послів 

України та Постійного представника України 

при Відділенні ООН. 

 

ВС відкрив провадження щодо оскарження 

указу Президента про скасування 

призначення суддів КСУ 

Верховний Суд відкрив провадження у справах 

щодо оскарження указу Президента України, 

яким було скасовано призначення суддів КСУ.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222612-zelenskij-priznaciv-postpreda-ukraini-pri-viddilenni-oon-u-zenevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222612-zelenskij-priznaciv-postpreda-ukraini-pri-viddilenni-oon-u-zenevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222725-usaid-dast-ukraini-holodilniki-dla-perevezenna-vakcini-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222725-usaid-dast-ukraini-holodilniki-dla-perevezenna-vakcini-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222621-zelenskij-zvilniv-sistoh-posliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222621-zelenskij-zvilniv-sistoh-posliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222637-vs-vidkriv-provadzenna-sodo-oskarzenna-ukazu-prezidenta-pro-skasuvanna-priznacenna-suddiv-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222637-vs-vidkriv-provadzenna-sodo-oskarzenna-ukazu-prezidenta-pro-skasuvanna-priznacenna-suddiv-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222637-vs-vidkriv-provadzenna-sodo-oskarzenna-ukazu-prezidenta-pro-skasuvanna-priznacenna-suddiv-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222637-vs-vidkriv-provadzenna-sodo-oskarzenna-ukazu-prezidenta-pro-skasuvanna-priznacenna-suddiv-ksu.html


 

Слідство у справі Шеремета врахує 

свідчення білоруського інформатора - 

Венедіктова 

Слідство у справі щодо вбивства журналіста 

Павла Шеремета врахує свідчення 

білоруського інформатора. 

 

Дробович — про позов Портнова: Суд не 

може втручатися в зміст освіти 

Такі прецеденти, як постанова Окружного 

адмінсуду, що за позовом Портнова 

постановив вилучити з підручників історії цілі 

уривки, не мають траплятися, бо суд не може 

втручатися в зміст освіти.

 

 

На сході України через агресію РФ торік 

загинули 23 цивільні - Денісова 

Через збройну агресію Російської Федерації у 

2020 році загинули 23 цивільні особи в 

Донецькій і Луганській областях.

 

 

Голова Держкіно задекларувала ₴670 тисяч 

доходів та квартиру 

Голова Державного агентства з питань кіно 

Марина Кудерчук задекларувала 669 тисяч 220 

гривень сукупного доходу за 2020 рік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222610-slidstvo-u-spravi-seremeta-vrahue-svidcenna-biloruskogo-informatora-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222610-slidstvo-u-spravi-seremeta-vrahue-svidcenna-biloruskogo-informatora-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222610-slidstvo-u-spravi-seremeta-vrahue-svidcenna-biloruskogo-informatora-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222610-slidstvo-u-spravi-seremeta-vrahue-svidcenna-biloruskogo-informatora-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222625-drobovic-pro-pozov-portnova-ne-moze-sud-vtrucatisa-v-zmist-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222625-drobovic-pro-pozov-portnova-ne-moze-sud-vtrucatisa-v-zmist-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3222627-na-shodi-ukraini-cerez-zbrojnu-agresiu-rf-torik-zaginuli-23-civilni-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3222627-na-shodi-ukraini-cerez-zbrojnu-agresiu-rf-torik-zaginuli-23-civilni-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3222639-golova-derzkino-zadeklaruvala-670-tisac-dohodiv-ta-kvartiru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3222639-golova-derzkino-zadeklaruvala-670-tisac-dohodiv-ta-kvartiru.html


 

Захоплені храми та закриті школи: Денісова 

розповіла про репресії окупантів у Криму та 

ОРДЛО 

В окупованому Криму з 49 українських 

православних організацій, які діяли там на 

початок окупації, наразі залишилися лише 

шість, а також лише одна школа, яка може 

проводити навчання українською.

 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 27,84 

Національний банк України на середу, 7 квітня 

2021 року, зміцнив офіційний курс гривні на 10 

копійок - до 27,8384 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу 14 разів порушили «тишу» 

на сході України 

Протягом минулої доби, 6 квітня, в районі 

проведення операції Об'єднаних сил збройні 

формування Російської Федерації 14 разів 

порушили режим припинення вогню. 

 

ОБСЄ зафіксувала понад 1,5 тисячі 

порушень перемир’я за три дні 

СММ ОБСЄ зафіксувала з 2 по 5 квітня 1424 

випадків порушення режиму припинення 

вогню у Донецькій області та 126 таких 

порушень на Луганщині. 
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Окупанти передали тіло українського 

військового, який зник 3 квітня 

Окупанти на КПВВ «Мар’їнка» передали тіло 

українського військового, який зник ввечері 3 

квітня. 

 

Винищувачі НАТО за тиждень сім разів 

перехоплювали військові літаки РФ 

З 29 березня по 4 квітня винищувачі НАТО сім 

разів підіймались у небо над Балтійським 

морем для ідентифікації та перехоплення 

російських військових літаків.

 

 

Дрон ОБСЄ виявив десятки невідведених 

танків в ОРДЛО 

Місія ОБСЄ зафіксувала 42 танки російських 

окупаційних військ в ОРДЛО, розміщених з 

порушенням ліній відведення, а також ще 31 

танк окупантів, що були розміщені за межами 

виділених місць зберігання.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У готелях Польщі торік зупинялися понад 

200 тисяч українців 

Упродовж 2020 року у готелях по всій Польщі 

зупинялися майже 18 млн туристів, що удвічі 

менше, ніж у докризовому 2019-му. Найбільше 

серед іноземців у польських готелях було 

німців, українців та британців. 
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Християни східного обряду святкують 

Благовіщення 

Християни східного обряду 7 квітня святкують 

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з 

головних свят у православному календарі.

 

 

7 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Благовіщення; що суворо 

заборонялося робити цього дня і чому не варто 

сумувати за тим, що втрачено   

 

 

Чеський RegioJet з’єднає Прагу зі Львовом 

Чеська приватна компанія RegioJet разом з 

нідерландським стартапом European Sleeper у 

співпраці з іншими перевізниками планують 

започаткувати нові маршрути між 

європейськими містами, які здійснюватимуться 

вночі як у вагонах для сидіння, так і спальних.

 

 

Телеведучий Дмитро Комаров готує 

спецпроєкт про подорожі Україною 

Телеведучий Дмитро Комаров готує новий 

спецпроєкт про те, як і де можна відпочити в 

нашій країні – "Мандруй Україною з Дмитром 

Комаровим".
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Перший політ вертольота на Марсі 

запланували на 11 квітня 

NASA планує не раніше неділі, 11 квітня, 

зробити першу спробу польоту вертольота 

Ingenuity на Марсі.

 

 

До Мекки пускатимуть лише паломників з 

антитілами до коронавірусу або 

вакцинованих 

Влада Саудівської Аравії заявила, що до 

ісламських святинь у місті Мекка 

впускатимуть лише тих паломників, які мають 

імунітет проти хвороби COVID-19.

 

 

У вінницькому зоопарку з’явились на світ 

четверо дитинчат муфлонів 

У Вінниці в Подільському зоопарку з’явились 

на світ четверо дитинчат муфлонів.

 

 

7 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день 

здоров’я, а у християн східного обряду свято 

Благовіщення.
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