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ТОП 

 

Білий дім планує призначити 

спецпосланника для зупинки Nord Stream 2 

– ЗМІ 

Адміністрація президента США Джо Байдена 

розглядає можливість запровадження посади 

спецпосланника для ведення міжнародних 
переговорів щодо припинення будівництва 

газопроводу Nord Stream 2. 

 

Вакцинація матиме позитивний вплив на 

відновлення економіки - МВФ 

У Міжнародному валютному фонді вважають, 
що збільшення видатків на вакцинацію 

населення сприятиме якнайшвидшому 

відновленню економіки. 
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П’ять країн НАТО провели переговори 

щодо підтримки України – Пентагон 

Міноборони США, Британії, Канади, Литви й 
Польщі провели віртуальні переговори ситуації 

навколо України, а також потенційних 

можливостей щодо її підтримки у сфері 

безпеки й оборони. 

 

Термін «громадянська війна» щодо України 

є спотворенням реальності - австрійський 

експерт 

Росія веде загарбницьку війну проти України, і 
називати "громадянської війною" ці події 

означає зумисно спотворювати реальність. 

 

 

Росія збільшує провокації вздовж всієї лінії 

розмежування перед засіданням ТКГ 

Українська сторона зі Спільного центру з 

контролю та координації питань припинення 

вогню та стабілізації лінії розмежування сторін 
(СЦКК) заявляє про збільшення вогневих 

провокацій з боку збройних формувань РФ. 

 

МВФ запустив новий інструмент для 

відстеження змін клімату 

Міжнародний валютний фонд запустив новий 
інструмент – Панель індикаторів зміни 

клімату, що має надати більше даних для 

аналізу макроекономічної та фінансової 
політики з метою реагування на глобальні 

кліматичні виклики.
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У світі зафіксували понад 134,6 мільйона 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 8 квітня зафіксували 

133 695 421 випадок зараження коронавірусом.

 

 

В Україні - 19 419 нових випадків COVID-19 

В Україні за минулу добу, 7 квітня, 
зареєстрували 19 419 нових випадків COVID-

19. Померли 464 людини.

СВІТ 

 

Байден готує указ про посилення контролю 

над зброєю у Штатах – ЗМІ 

Президент США Джо Байден планує посилити 

своїм указом заходи щодо контролю над 

обігом зброї в США – після серії смертельних 
нападів у американських містах впродовж 

останнього місяця.

 

 

Штати можуть ввести нові санкції проти 

оточення Путіна - ЗМІ 

Адміністрація Байдена завершила перевірку 

ймовірного втручання Росії у вибори у США та 
участі в кібератаці на державні органи 

Сполучених Штатів. 
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Кім Чен Ин назвав ситуацію в КНДР 

найгіршою в історії 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на 
конференції секретарів осередків Трудової 

партії Кореї заявив, що ситуація у країні 

найгірша, ніж будь-коли в історії.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Екстрена зустріч ТКГ: сторони підтвердили 

необхідність повного дотримання режиму 

«тиші» 

На екстреному засіданнні Тристоронньої 

контактної групи сторони підтвердили 

необхідність повного та всеосяжного 
дотримання режиму припинення вогню на 

сході України. 

 

Зеленський зустрівся з головою Військового 

комітету НАТО 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з 
головою Військового комітету НАТО 

Стюартом Пічем та подякував Альянсу за 

увагу до України та підтримку. 

 

 

НАТО вітає зусилля Президента України з 

урегулювання на Сході - Стюарт Піч 

Голова Військового комітету НАТО та 

старший військовий радник генерального 
секретаря НАТО головний маршал авіації 

Стюарт Піч під час відвідання Києва та Львова 

6-7 квітня підтвердив солідарність з Україною  
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Члени комітету ПА ОБСЄ закликали Росію 

до деескалації 

На тлі повідомлень про переміщення військ 
Росії в Україні та біля неї члени загального 

комітету з політичних питань та безпеки ПА 

ОБСЄ закликали РФ до деескалації та 

підтвердили свою повну підтримку 
суверенітету та територіальної цілісності 

України. 

 

 

Виконання рішень ЄСПЛ залежить від 

дипломатії і позиції країни-відповідача – 

експерт 

Рішення Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ) мають рекомендаційний характер, і їх 

виконання залежить від дипломатії та рівня 
визнання міжнародного права країною-

відповідачем. 

 

Кулеба: Для України Молдова була, є і 

залишається другом 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба під час телефонної розмови запевнив 
свого молдовського колегу Ауреліу Чокоя, що 

для України Молдова була, є і залишається 

другом.

 

 

Нідерланди запевняють, що Україна не 

залишиться одна на тлі ескалації з боку РФ 

Очільник зовнішньополітичного відомства 
Нідерландів Стеф Блок під час телефонної 

розмови з міністром закордонних справ 

України Дмитром Кулебою запевнив, що 

Україна не залишиться наодинці на тлі 

ескалації з боку РФ.
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Єрмак обговорив з радником прем’єра 

Британії ситуацію на сході України 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і 
радник прем'єр-міністра Великої Британії з 

питань міжнародних справ Девід Кверрі 

обговорили безпекову ситуацію на сході 

України.

 

УКРАЇНА 

 

Шмигаль та Федоров 12 квітня візьмуть 

участь у відкритті Reformers Hub 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр-
міністр - міністр цифрової трансформації 

Михайло Федоров та керуючий директор 

Схiдної Європи та 

 

Ремонт Офісу Президента після акції на 

Банковій обійдеться майже у ₴1,6 мільйона 

– ДУС 

Вартість робіт із ремонту й відновлення 
будівлі та прилеглої території Офісу 

президента, пошкодженої після акції протесту, 

становить 1 571 610 гривень.  

 

На Закарпатті з більшості громад сміття не 

вивозять узагалі — голова ОДА 

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков 

заявив, що на Закарпатті з більшості громад 

області сміття не вивозять узагалі.
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Українські військові отримали п’ять 

модернізованих танків 

Державне підприємство «Львівський 
бронетанковий завод» достроково передало 

українським військовим п’ять модернізованих 

танків Т-64 і Т-72.

 

 

У Запоріжжі двом лікарям повідомили про 

підозру через смерть дитини 

У Запоріжжі двом лікарям повідомлено про 
підозру за фактом неналежного виконання 

професійних обов’язків, унаслідок чого 

померла дитина.

 

 

У МОЗ розповіли про зафіксовані побічні 

ефекти COVID-вакцинації, їх – понад 800 

З початку вакцинації зафіксовано 816 

повідомлень про побічні ефекти. 

 

 

Побиття школярки на Донеччині: поліція 

здійснює досудове розслідування 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова звернулася до начальника 

Головного управління Національної поліції в 

Донецькій області взяти на особливий 
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Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 8 квітня 

2021 року, послабив офіційний курс гривні на 

5 копійок – до 27,8923 грн за долар. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські найманці з початку доби п'ять 

разів зривали «тишу», загинув боєць ЗСУ 

Станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку 
російсько-окупаційних військ було 

зафіксовано 5 порушень режиму припинення 

вогню, з яких 4 по позиціях українських 
захисників та 1 обстріл цивільної 

інфраструктури. 

 

ОБСЄ зафіксувала минулої доби 57 

порушень перемир’я на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 

доби 55 порушень режиму припинення вогню в 
Донецькій області та 2 таких порушення на 

Луганщині. 

 

Оголошення про можливий загальний 

призов в ОРДО є маніпуляцією — голова 

Донецької ОДА 

Заява так званого глави "ДНР" Дениса 

Пушиліна про можливість загальної мобілізації 

в ОРДО — це маніпуляція.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223477-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223477-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3223474-rosijski-najmanci-z-pocatku-dobi-pat-raziv-zrivali-tisu-zaginuv-boec-zsu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3223431-ogolosenna-pro-mozlivij-zagalnij-prizov-v-ordo-e-manipulacieu-golova-doneckoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3223431-ogolosenna-pro-mozlivij-zagalnij-prizov-v-ordo-e-manipulacieu-golova-doneckoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3223431-ogolosenna-pro-mozlivij-zagalnij-prizov-v-ordo-e-manipulacieu-golova-doneckoi-oda.html


 

У зоні проведення ООС поранений 

український військовий 

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, 
внаслідок мінометного обстрілу збройними 

формуваннями РФ, поранено українського 

військового.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

8 квітня: народний календар і астровісник 

Нині архангела Гавриїла; про неясні шляхи і 

виходи, що можна сьогодні побачити в 

дзеркалі та в чому шукати порятунок 

 

 

Фільм-призер Берлінале з українськими 

акторами виходить онлайн 

В онлайн-кінотеатрі Takflix.com вийшов 

короткометражний фільм «Прощавай, 

Головін». 

 

У травні в Києві запрацює соціальне таксі 

для осіб з інвалідністю 

Запуск нової соціальної послуги «Соціальне 

таксі для осіб з інвалідністю» на 
завершальному етапі, а перші автомобілі 

вийдуть на маршрути вже в травні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3223402-u-zoni-provedenna-oos-poranenij-ukrainskij-vijskovij.html
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Незабаром Україну прогріє до +18°: де буде 

найтепліше 

В Україні 8 квітня місцями пройде невеликий 
мокрий сніг та дощ, температура вночі від 2° 

тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла. 

 

В Україні оновили норматив шкільного 

харчування 

В Україні завершено перший етап 

реформування шкільного харчування, а саме 

оновлення нормативної бази.

 

 

У Нідерландах для відвідувачів відкриють 

парк квітів Кекенхоф 

У Нідерландах відвідувачів пустять у відомий 

на увесь світ парк квітів Кекенхоф.

 

 

Канада перевіряє імпортерів цуценят зі 

Східної Європи 

Канада перевіряє імпортерів цуценят зі Східної 

Європи з метою виявлення шахрайських схем.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3223389-nezabarom-ukrainu-progrie-do-18-de-bude-najteplise.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3223371-kanada-perevirae-importeriv-cucenat-zi-shidnoi-evropi.html


 

Hubble зняв подвійні квазари у галактиках, 

що зливаються 

Телескоп Hubble сфотографував подвійні 
квазари, розташовані дуже близько один до 

одного.

 

 

8 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1930 році, відбулась прем'єра 

фільму Олександра Довженка «Земля».
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