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ТОП 

 

Блінкен попередив Росію про наслідки 

агресивних дій щодо України 

Сполучені Штати попередили про «наслідки», 

якщо Росія «діятиме необдумано або 

агресивно» щодо України на тлі занепокоєння 

накопиченням московських військ біля 

кордонів України.

 

 

ЗМІ опублікували нові докази провини РФ в 

катастрофі рейсу MH17 

Нідерландська телерадіокомпанія NOS 

опублікувала нові записи розмов бойовиків 

ОРДО перед і після того, як російський "Бук" 
збив малайзійський "Боїнг" MH17 17 липня 

2014 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3225642-blinken-poperediv-rosiu-pro-naslidki-agresivnih-dij-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3225642-blinken-poperediv-rosiu-pro-naslidki-agresivnih-dij-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225678-zmi-opublikuvali-novi-dokazi-provini-rf-v-katastrofi-rejsu-mh17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225678-zmi-opublikuvali-novi-dokazi-provini-rf-v-katastrofi-rejsu-mh17.html


 

Принцу Філіпу хочуть встановити 

пам’ятник у центрі Лондона — ЗМІ 

У центрі Лондона можуть встановити 
пам’ятник чоловіку королеви Великої Британії 

Єлизавети II принцу Філіпу, який помер 9 

квітня, не доживши двох місяців до 100 років.

 

 

В Україні - 7 856 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 11 квітня, 

зареєстрували 7 856 випадків COVID-19.

 

СВІТ 

 

Захоплення Тайваню та світове лідерство - у 

Штатах попередили про загрозу Китаю 

Китай може захопити острів Тайвань, а за 

кілька років зайняти провідні позиції у світі. 

 

У Киргизстані відбувся конституційний 

референдум 

Конституційний референдум у Киргизстані 
може вважатися таким, що відбувся, оскільки 

на дільниці прийшли понад 30% виборців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225672-princu-filipu-hocut-vstanoviti-pamatnik-u-centri-londona-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225672-princu-filipu-hocut-vstanoviti-pamatnik-u-centri-londona-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225705-v-ukraini-7-856-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225705-v-ukraini-7-856-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225657-zahoplenna-tajvanu-ta-svitove-liderstvo-u-statah-poperedili-pro-zagrozu-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225657-zahoplenna-tajvanu-ta-svitove-liderstvo-u-statah-poperedili-pro-zagrozu-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225638-u-kirgizstani-vidbuvsa-konstitucijnij-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225638-u-kirgizstani-vidbuvsa-konstitucijnij-referendum.html


 

КНДР побудувала субмарину 

водотоннажністю три тисячі тонн - ЗМІ 

КНДР завершила будівництво підводного 

човна водотоннажністю три тисячі тонн. 

 

Перехожі аплодували: у російському Пскові 

жінка вийшла на одиночний пікет з 

плакатом «Ні війні» 

У російському місті Псков педагог Ірина 
Мілютіна на Октябрській площі у центрі міста 

вийшла на одиночний пікет, тримаючи в руках 

плакат «Ні війні, Росія і Україна не вороги».

 

 

Єгипет затримав контейнеровоз Ever Given 

та чекає відшкодувань в $1 мільярд 

Збитки від шестиденного блокування 

Суецького каналу контейнеровозом Ever Given 

сягнули $1 мільярда. 

 

Індія призупинила експорт COVID-ліків 

Ремдесивір 

Влада Індії ввела заборону на продаж 

препарату Ремдесивір, який широко 

використовується для лікування 
коронавірусної хвороби, через збільшення 

попиту на нього в країні.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225648-kndr-pobuduvala-submarinu-vodotonnaznistu-tri-tisaci-tonn-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225648-kndr-pobuduvala-submarinu-vodotonnaznistu-tri-tisaci-tonn-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225632-perehozi-aploduvali-u-rosijskomu-pskovi-zinka-vijsla-na-odinocnij-piket-z-plakatom-ni-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225632-perehozi-aploduvali-u-rosijskomu-pskovi-zinka-vijsla-na-odinocnij-piket-z-plakatom-ni-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225632-perehozi-aploduvali-u-rosijskomu-pskovi-zinka-vijsla-na-odinocnij-piket-z-plakatom-ni-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225632-perehozi-aploduvali-u-rosijskomu-pskovi-zinka-vijsla-na-odinocnij-piket-z-plakatom-ni-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225652-egipet-zatrimav-kontejnerovoz-ever-given-ta-cekae-vidskoduvan-v-1-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225652-egipet-zatrimav-kontejnerovoz-ever-given-ta-cekae-vidskoduvan-v-1-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225687-india-prizupinila-eksport-covidlikiv-remdesivir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225687-india-prizupinila-eksport-covidlikiv-remdesivir.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

В ОБСЄ засудили концентрацію військ РФ 

біля кордону з Україною та вимагають 

пояснень 

Країни-члени ОБСЄ засудили дії Росії щодо 

перекидання військ до кордонів України та 

вимагають пояснень у Москви з цього 

приводу. 

 

Арестович про переговори в ТКГ: Росіяни 

постійно блефують 

Спікер Тристоронньої контактної групи, 

радник голови Офісу Президента Олексій 
Арестович розповів про те, як відбуваються 

переговори в ТКГ.

 

 

Україні необхідно взяти на озброєння 

американські F-15 та F-16 – Чали ВІДЕО 

Для дієвого захисту від можливих нових ударів 

з боку РФ необхідно вже зараз осучаснити 
українську ППО та ВПС та пропрацювати 

послідовність рішень в разі повітряної загрози. 

 

За рік в ОРДЛО прибули 76 автоколон з 

міжнародною гуманітаркою, РФ надіслала 5 

- Мендель 

За 2020 рік міжнародні організації відправили 

на окуповану частину сходу України 76 
автомобільних колон з гуманітарною 

допомогою, а Росія — всього 5 автоколон.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3225670-v-obse-zasudili-koncentraciu-vijsk-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-ta-vimagaut-poasnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3225670-v-obse-zasudili-koncentraciu-vijsk-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-ta-vimagaut-poasnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3225670-v-obse-zasudili-koncentraciu-vijsk-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-ta-vimagaut-poasnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3225670-v-obse-zasudili-koncentraciu-vijsk-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-ta-vimagaut-poasnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225684-arestovic-pro-peregovori-v-tkg-rosiani-postijno-blefuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225684-arestovic-pro-peregovori-v-tkg-rosiani-postijno-blefuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225664-ukraini-neobhidno-vzati-na-ozbroenna-amerikanski-f15-ta-f16-calij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225664-ukraini-neobhidno-vzati-na-ozbroenna-amerikanski-f15-ta-f16-calij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225668-za-rik-v-ordlo-otrimalo-76-avtokolon-z-miznarodnou-gumanitarkou-rf-nadislala-5-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225668-za-rik-v-ordlo-otrimalo-76-avtokolon-z-miznarodnou-gumanitarkou-rf-nadislala-5-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225668-za-rik-v-ordlo-otrimalo-76-avtokolon-z-miznarodnou-gumanitarkou-rf-nadislala-5-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225668-za-rik-v-ordlo-otrimalo-76-avtokolon-z-miznarodnou-gumanitarkou-rf-nadislala-5-mendel.html


УКРАЇНА 

 

Арестович назвав умову, за якої Україна 

піде на військове звільнення окупованого 

сходу ВІДЕО 

Конфлікт на сході може бути вирішений 

військовим шляхом тільки в разі, якщо Україні 

нав’яжуть такий сценарій.  

 

 

Серед прокурорів САП - 43 чоловіка і 13 

жінок 

Серед прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури — 43 чоловіка і 

13 жінок. 

 

 

Малюська анонсував аукціон з продажу 

в'язниці у Коцюбинському на 15 квітня 

Міністр юстиції України Денис Малюська 

нагадав, що подати документи для участі в 

аукціоні з придбання Ірпінського виправного 
центру у селищі Коцюбинському, що під 

Києвом, можна до 15 квітня.

 

 

Ляшко назвав три області, які найближчим 

часом можуть перейти у «жовту» зону 

Найближчим часом Чернігівщина, Буковина та 
Закарпаття можуть перейти з «червоної» зони 

карантину у «жовту». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225692-arestovic-nazvav-umovu-za-akoi-ukraina-pide-na-vijskove-zvilnenna-okupovanogo-shodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225692-arestovic-nazvav-umovu-za-akoi-ukraina-pide-na-vijskove-zvilnenna-okupovanogo-shodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225692-arestovic-nazvav-umovu-za-akoi-ukraina-pide-na-vijskove-zvilnenna-okupovanogo-shodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225692-arestovic-nazvav-umovu-za-akoi-ukraina-pide-na-vijskove-zvilnenna-okupovanogo-shodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225660-sered-prokuroriv-sap-43-colovika-i-13-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225660-sered-prokuroriv-sap-43-colovika-i-13-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225658-maluska-anonsuvav-aukcion-z-prodazu-vaznici-u-kocubinskomu-na-15-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225658-maluska-anonsuvav-aukcion-z-prodazu-vaznici-u-kocubinskomu-na-15-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225644-lasko-nazvav-tri-oblasti-aki-najblizcim-casom-mozut-perejti-u-zovtu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225644-lasko-nazvav-tri-oblasti-aki-najblizcim-casom-mozut-perejti-u-zovtu-zonu.html


 

У Львові після гасіння пожежі у квартирі 

знайшли загиблу жінку – ДСНС 

У Львові рятувальники під час гасіння пожежі 
у квартирі виявили загиблу жінку 1953 року 

народження.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 12 

квітня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 7 копійок - до 27,9094 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба у зоні ООС: російські найманці п'ять 

разів зривали «тишу» 

За минулу добу, 11 квітня, збройні формування 

РФ п'ять разів порушували режим припинення 

вогню на сході України

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні пророка Іоада і молодик; хто шубу 

мінятиме, а хто від того потерпатиме і 

настанова від мудрого китайця 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225662-u-lvovi-na-pozezi-u-kvartiri-znajsli-zagiblu-zinku-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225662-u-lvovi-na-pozezi-u-kvartiri-znajsli-zagiblu-zinku-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3225703-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3225703-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225700-doba-u-zoni-oos-rosijski-najmanci-pat-raziv-zrivali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3225700-doba-u-zoni-oos-rosijski-najmanci-pat-raziv-zrivali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3225548-12-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3225548-12-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

В Ужгороді відсьогодні відновлюють 

навчання в школах для учнів початкових 

класів 

В Ужгороді із понеділка, 12 квітня, 

відновлюється повноцінний навчальний процес 

для школярів 1-4 класів.  

 

Принц Гаррі повернувся до Британії на 

похорон дідуся - ЗМІ 

Принц Гаррі повернувся до Британії, щоб взяти 
участь в похоронах чоловіка королеви 

Єлизавети II, герцога Единбурзького Філіпа, 

свого дідуся. 

 

 

У Токіо підготують окремий готель для 

олімпійців із COVID-19 

У Токіо планують підготувати окремий готель 

для спортсменів-учасників Олімпійських ігор, 
які матимуть легкі симптоми коронавірусної 

хвороби COVID-19. 

 

Українським уболівальникам, які 

відвідають Бухарест на матчі Євро-2020, 

буде дозволено не відбувати карантин 

Для цього потрібно буде надати недавно 

зроблений негативний тест на COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225677-v-uzgorodi-vidsogodni-vidnovluut-navcanna-v-skolah-dla-ucniv-pocatkovih-klasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225677-v-uzgorodi-vidsogodni-vidnovluut-navcanna-v-skolah-dla-ucniv-pocatkovih-klasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225677-v-uzgorodi-vidsogodni-vidnovluut-navcanna-v-skolah-dla-ucniv-pocatkovih-klasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3225677-v-uzgorodi-vidsogodni-vidnovluut-navcanna-v-skolah-dla-ucniv-pocatkovih-klasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225695-princ-garri-povernuvsa-do-britanii-na-pohoron-didusa-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225695-princ-garri-povernuvsa-do-britanii-na-pohoron-didusa-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225688-u-tokio-pidgotuut-okremij-gotel-dla-olimpijciv-iz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225688-u-tokio-pidgotuut-okremij-gotel-dla-olimpijciv-iz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3225641-ukrainskim-ubolivalnikam-aki-vidvidaut-buharest-na-matci-evro2020-bude-dozvoleno-ne-vidbuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3225641-ukrainskim-ubolivalnikam-aki-vidvidaut-buharest-na-matci-evro2020-bude-dozvoleno-ne-vidbuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3225641-ukrainskim-ubolivalnikam-aki-vidvidaut-buharest-na-matci-evro2020-bude-dozvoleno-ne-vidbuvati-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3225641-ukrainskim-ubolivalnikam-aki-vidvidaut-buharest-na-matci-evro2020-bude-dozvoleno-ne-vidbuvati-karantin.html


 

Україна - перша у медальному заліку ЧЄ з 

важкої атлетики 

Збірна України з важкої атлетики виграла 
командний медальний залік на чемпіонаті 

Європи, який проходив з 3 по 11 квітня у 

Москві.

 

 

На Чернігівщині в завезених у дику природу 

турів народилося потомство 

У природному парку "Беремицьке" на 
Чернігівщині у завезених нещодавно 

туроподібних биків народилося троє телят. 

 

12 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 2014 році, на сході України 

проросійськими силами було захоплено місто 

Слов’янськ.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3225634-ukraina-persa-u-medalnomu-zaliku-cempionatu-evropi-z-vazkoi-atletiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3225634-ukraina-persa-u-medalnomu-zaliku-cempionatu-evropi-z-vazkoi-atletiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3225682-na-cernigivsini-v-zavezenih-u-diku-prirodu-turiv-narodilosa-potomstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3225682-na-cernigivsini-v-zavezenih-u-diku-prirodu-turiv-narodilosa-potomstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225097-12-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3225097-12-kvitna-pamatni-dati.html

