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ТОП 

 

Польща може погодитися прийняти ТКГ, 

але на це навряд чи піде Росія – експерт 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Польща не відмовилася б прийняти засідання 
Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з 

врегулюванні ситуації на сході України на 

прохання України. Утім, на це навряд чи 

погодиться Росія. 

 

 

Єнін — про катастрофу літака МАУ: Іран 

не назвав імена обвинувачених чиновників 

Україні не відоме ім’я жодного з десяти 

іранських посадовців, яким прокуратура Ірану 
висунула обвинувачення у зв'язку зі збиттям 

пасажирського літака «Міжнародних авіаліній 

України» у січні 2020 року.
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Литва запропонує НАТО надати Україні 

план дій щодо членства 

Литва запропонує союзникам по НАТО надати 
Україні план дій щодо членства (ПДЧ), після 

реалізації якого країна могла б стати членом 

Альянсу.

 

 

Австрійська газета Standard виправила 

перекручену цитату Зеленського про 

«громадянську війну» 

Австрійська газета Der Standard у своїй 
публікації про Україну прибрала слова 

«громадянська війна» з нібито цитати 

Президента Володимира Зеленського, однак 

залишила цей термін російської пропаганди у 

заголовку.

 

 

Україна виходить на «плато» третьої хвилі 

коронавірусу - Академія наук 

Попри зареєстровані "антирекорди" нових і 

летальних випадків, темпи поширення 
коронавірусу в Україні зменшуються вже 

протягом двох тижнів.

 

 

Україна на карантині: іноземцям буде 

необхідний ПЛР-тест або самоізоляція 

Кабмін ухвалив зміни до постанови про 

встановлення карантину та протиепідемічні 

заходи, згідно з якими іноземці чи особи без 
громадянства, які в’їжджають в Україну , 

мають представити ПЛР-тест або пройти 

самоізоляцію.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Меркель занепокоєні скупченням військ 

РФ біля кордону з Україною 

Німеччина поділяє занепокоєння НАТО і ЄС 
щодо скупчення російських військ на кордоні з 

Україною. 

 

 

 

Реформування СБУ є ключовим кроком на 

шляху України до НАТО – Квін 

Реформування Служби відповідно до 

євроатлантичних принципів та найкращих 
практик є ключовим кроком на шляху України 

до НАТО. 

 

На сайті НАТО з'явилась україномовна 

версія СКРІН  

Україномовна версія з'явилась на офіційному 

сайті НАТО.

 

В Україну їде глава МЗС Польщі 

Міністр закордонних справ Республіки Польща 

Збігнєв Рау 8 квітня відвідає Україну з 
робочим візитом на запрошення українського 

колеги Дмитра Кулеби.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223134-u-merkel-zanepokoeni-skupcennam-vijsk-rf-bila-kordonu-z-ukrainou.html
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Загострення на сході України: Кулеба 

поговорив з главами МЗС Словаччини і 

Грузії 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба поінформував глав МЗС Словацької 

Республіки та Грузії про нарощування 

військової присутності Російської Федерації 

вздовж російсько-українського кордону.

 

 

Україна справді потрібна НАТО, або Що ми 

здатні запропонувати Альянсу AНАЛІТИКА 

В розмові на цю тему №1 сьогодення взяли 

участь ексміністр оборони Андрій Загороднюк, 

а також знані експерти Олексій Мельник та 

Валерій Рябих

КОРОНАВІРУС 

 

Вводити тотальний карантин немає потреби 

– Шмигаль 

У низці регіонів, віднесених до червоної зони, 

вже спостерігається позитивна динаміка щодо 

захворюваності на COVID-19, тому 
запроваджувати жорсткі обмежувальні дії на 

території всієї країни немає потреби.

  

 

Запорізьку і Хмельницьку області внесли до 

«червоної» зони 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

на позачерговому засіданні вирішила 

встановити червоний рівень епідемічної 
небезпеки поширення COVID-19 на території 

Запорізької та Хмельницької областях. 
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Харків з 10 квітня посилює карантин: що 

зміниться 

У Харкові з 10 квітня запровадять карантинні 

обмеженя. 

 

Charité підтвердила «британський» і 

«південноафриканський» штами на 

Тернопільщині 

Нові штами коронавірусу зафіксовано у 

Тернопільській області.

 

 

Українська вакцина проти ковіду: дорого, 

довго, безальтернативно АНАЛІТИКА 

Зробити це реальністю можливо – хоч звісно, 

не за рік. А до цього налагодити виробництво 

вакцин хоча б за готовими технологіями

 

 

Радуцький припускає, що документ про 

COVID-вакцинацію буде електронним 

Документ про вакцинацію від COVID-19, 

імовірно, буде електронним. 
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У Британії не рекомендують вакцинуватися 

AstraZeneca людям, молодшим за 30 

У Великій Британії рекомендують особам 
молодше 30 років не щепитися від 

коронавірусу вакциною AstraZeneca через 

зростання кількості доказів, які пов'язують 

його з можливим виникненням тромбів.

  

 

Українці стали частіше питати про 

вакцинацію у контакт-центрі МОЗ 

Громадяни все частіше звертаються до 
контакт-центру МОЗ із питаннями про 

вакцинацію.

 

УКРАЇНА 

 

Данілов розповів, скільки тривала 

підготовка санкцій проти Медведчука 

Запровадження санкцій проти народних 

депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та 

Тараса Козака готувалось різними 

правоохоронними структурами від 6 до 8 

місяців. 

 

 

Чиновникам не можна буде мати подвійного 

громадянства – Данілов 

Згідно з нормами законопроєкту про подвійне 

громадянство, державні чиновники повинні 

мати лише українське громадянство. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3223313-u-britanii-ne-rekomenduut-vakcinuvatisa-astrazeneca-ludam-molodsim-za-30.html
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Зеленський провів кадрові ротації у 14 

райдержадміністраціях СПИСОК 

Президент України Володимир Зеленський 
звільнив голів 10 районних державних 

адміністрацій у Кіровоградській області та 1 у 

Запорізькій області, а також призначив по 

одному голові районних державних 

адміністрацій у 

 

Торік майже сотня депутатів фракції «Слуга 

народу» купили авто, квартиру або землю – 

КВУ 

У минулому році придбали авто, квартиру або 
землю 97 народних депутатів фракції «Слуга 

Народу» та членів їх сімей. 

 

Данілов пояснив, чому заміна Степанова на 

посту міністра зараз не на часі 

Попри незадовільну ситуацію в питанні 

вакцинальної кампанії проти коронавірусу, 

відправляти у відставку міністра охорони 

здоров'я Максима Степанова наразі не на часі.

 

 

ЦВК чекає даних від судів для встановлення 

результатів довиборів у Раду 

Центральна виборча комісія очікує відомостей 

про наявність судових позовів щодо 

проміжних виборів народних депутатів у 
одномандатному виборчому окрузі №50 

(Донецька область) та рішень судів щодо 

ситуації в окрузі №87 (Івано-Франківська 

область). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3223346-zelenskij-proviv-kadrovi-rotacii-u-14-rajderzadministraciah.html
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Культура, туризм та боротьба з фейками: 

Ткаченко розповів, на чому сфокусується 

МКІП 

Серед ключових завдань уряду на 2021 рік - 

розвиток сфери культури, креативних 

індустрій, туризму та інформаційної політики.

 

 

На Закарпатті біля берегів річок виявили 42 

несанкціонованих сміттєзвалища 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Під час цьогорічних обстежень територій 

басейну річок Тиса, Уж, Латориця та їхніх 

приток на території Закарпатської області 

працівники Держекоінспекції виявили 42 

несанкціонованих сміттєзвалища.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна скоротила імпорт газу в І кварталі 

на 83% ГРАФІК  

У першому кварталі 2021 року обсяги 

транспортування газу з країн ЄС в Україну 

становили 476 млн кубометрів; це на 83% 

менше, ніж за аналогічний період торік. 

 

Україна і Азербайджан переходять на нові 

правила торгівлі 

З 13 квітня 2021 року діятимуть нові правила 
експорту та імпорту між Україною та 

Азербайджаном, коли втратить чинність Угода 

про співробітництво в галузі ветеринарії, 

підписана ще в рамках СНД у 1993 році.  
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«Тарифна» комісія оштрафувала 

Харківобленерго на 1,7 мільйона 

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала 

АТ «Харківобленерго» на 1,7 млн грн за 

надлишкове нарахування спожитої електричної 

енергії.  

 

 

Фонд держмайна виставив на продаж 

Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів 

Наступного місяця в Україні розпочнеться 

приватизація державних комбінатів 
хлібопродуктів. Вже 7 травня відбудеться 

онлайн-аукціон з продажу єдиного майнового 

комплексу ДП «Дунаєвецький комбінат 

хлібопродуктів». 

 

Прогноз урожаю-2021: повторення рекорду 

2019-го чи торішній “недобір”? 

Поміж переваг цієї весни експерти називають 

краще зволоження ґрунтів, серед недоліків – 

пізні терміни посівної й підживлення озимих

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Тюремники у Криму визнали, що тримали 

фігуранта «справи Веджіє Кашка» у 

переповненій камері 

В окупованому Криму адміністрація 

Сімферопольського СІЗО визнала в «суді», що 
затриманого у 2017 році у "справі Веджіє 

Кашка" Казима Аметова тримали в 

переповненій камері.
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Справа Бекірова: ФСБшник на суді в 

окупованому Криму плутався у показах 

В окупованому Криму на засіданні у 
поновленій «справі» Едема Бекірова 

оперативник ФСБ дав покази, які ставлять під 

сумніви його правдивість як свідка. 

 

 

ЄСПЛ може розглядати позови українців 

щодо російської агресії роками — 

правозахисники 

Позови громадян України, подані до 

Європейського суду з прав людини у зв'язку з 

російською агресією, будуть розглядатися 

після винесення рішення у

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд залишив без змін запобіжний захід 

Семенченку 

Київський апеляційний суд залишив 

підозрюваному у створенні так званої 

приватної військової компанії колишньому 

народному депутату (партія "Об’єднання 
"Самопоміч") Семену Семенченку запобіжний 

захід у вигляді  

 

 

Суд почав розгляд справи з реабілітації 

Кернеса 

Київський райсуд Полтави розпочав розгляд по 
суті кримінальної справи щодо колишнього 

міського голови Харкова Геннадія Кернеса, 

враховуючи подання захисту із вимаганням 

його повної реабілітації. 
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Розстріли на Інститутській: суд допитав 

сина героя Небесної сотні 

У Святошинському райсуді Києва під час 
розгляду справи про розстріли на 

Інститутській у 2014 році щодо ексбійців 

"Беркуту" Сергія Тамтури й Олександра 

Маринченка допитали Юрія Аксенина, сина 

Героя Небесної сотні Василя Аксенина.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Гра барв і форм у пандемійні будні 

Українське мистецтво спричинило артвибух на 

виставці в Анкарі

 

 

Нова шкільна програма: чому у дітей все 

менше вільного часу 

Обов’язкових годин додали, і порятунок – 

майстерне балансування предметами – на 

плечах шкільних адміністрацій

 

 

Docudays UA-2021: Самотність і 

солідарність у Мережі 

Вибір між особистим і суспільним, між 

вірністю покликанню і обов'язком перед 

близькими залишається актуальним завжди
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Де взяти гроші на бізнес і гастролі у ЄС 

На старт власної справи дадуть близько 60 000 

грн, а на проєкт креативної індустрії – 60 000 

євро

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Дублікат гена для Єлисея Зеленського 

У лікарні Харкова хлопчик з генетичним 

захворюванням отримав найдорожчий в світі 

укол вартістю 2,3 млн доларів

 

 

На період локдауну у метро Києва змінюють 

графіки руху 

У столичному метрополітені оптимізують 

графіки руху на період посиленого карантину.

 

 

В Україні спростять процедуру зміни 

мобільного оператора зі збереженням 

номера 

Спрощена процедура зміни мобільного 

оператора зі збереженням номера телефона 

запрацює з 1 грудня 2021 року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3222833-de-vzati-grosi-na-biznes-i-gastroli-u-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3222833-de-vzati-grosi-na-biznes-i-gastroli-u-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223289-dublikat-gena-dla-elisea-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223289-dublikat-gena-dla-elisea-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3223222-na-period-lokdaunu-u-metro-kieva-zminuut-grafiki-ruhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3223222-na-period-lokdaunu-u-metro-kieva-zminuut-grafiki-ruhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3223352-v-ukraini-sprostat-proceduru-zmini-mobilnogo-operatora-zi-zberezennam-nomera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3223352-v-ukraini-sprostat-proceduru-zmini-mobilnogo-operatora-zi-zberezennam-nomera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3223352-v-ukraini-sprostat-proceduru-zmini-mobilnogo-operatora-zi-zberezennam-nomera.html
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Ужгородська майстриня зробила ляльку-

янгола для лікаря, який врятував її від 

коронавірусу ФОТО 

Ужгородська майстриня Марина Федчик 

зробила ляльку-янгола для інфекціоніста 

Степана Карабіньоша, який вилікував її від 

коронавірусної хвороби. 

 

 

Рятівні яблука: корисні властивості та 

правила вживання 

Маємо в теплій воді з содою та обираємо 

антиоксидантний «Айдаред»

 

На Тернопільщині рятувальники 

облаштували стежки до водоспадів 

Рятувальники упорядкували стежки до каскаду 

Русилівських водоспадів у Дністровському 

каньйоні. 

 

Уряд затвердив угоду про безвіз із Сент-

Вінсент і Гренадінами 

Кабінет Міністрів затвердив угоду між 

урядами України та Сент-Вінсент і Гренадін 

про взаємне скасування візових вимог. 
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Японський боксер Накатані підтвердив бій з 

Ломаченком 

Японський боксер легкої ваги Масайоші 
Накатані підтвердив, що проведе свій 

наступний поєдинок проти колишнього 

чемпіона світу у трьох вагових категоріях 

Василя Ломаченка.

 

 

У Львові роблять конфітури з лісових 

фіалок ЯКІСНЕ ЖИТТЯ 

Давній рецепт конфітури з першоцвітів 
відновила галицька гастрономічна блогерка та 

дослідниця української кухні.
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