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ТОП
Блінкен і Столтенберг обговорили
агресивне скупчення військ РФ біля
України
Державний секретар США Ентоні Блінкен
обговорив у понеділок телефоном з генсеком
НАТО Єнсом Столтенбергом кілька ключових
питань у сфері безпеки, насамперед ескалацію
з боку РФ та накопичення російських сил біля
України.

Україна ініціювала нове засідання в ОБСЄ
через російські війська біля кордону
Україна ініціювала спільне засідання обох
постійно діючих директивних органів ОБСЄ Постійної ради та Форуму безпекового
співробітництва - для розгляду питання
суттєвого збільшення військової присутності
РФ вздовж кордону з Україною…

«Руки геть від України, містер Путін»: у
Європарламенті застерігають Москву від
вторгнення
Фракція Європейської народної партії у
Європарламенті заявила, що країнам ЄС треба
бути готовими запровадити нові санкції проти
Москви у разі подальшої агресії проти
України.

Перекидання військових РФ до кордонів
України триватиме до кінця квітня –
розвідка
Росія вже перекинула до кордонів України та в
анексований Крим 16 батальйонно-тактичних
груп з мотострілецьких, танкових та повітрянодесантних підрозділів.

Україна готова до російського вторгнення Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що
Україна готова до російського вторгнення, яке
може статися кожного дня.

МЗС прокоментувало відмову Кремля
співпрацювати з ОБСЄ
Міністерство закордонних справ вважає
невиконання Росією Віденського документа
ОБСЄ підтвердженням намірів РФ
продовжувати військовий тиск та погрози
силою щодо України.

Цибульська назвала цинічними російські
заяви про «Сребреницю» на Сході України
Активне використання Російською Федерацією
порівнянь ситуації із загибеллю дітей на
окупованих територіях Сходу України із
геноцидом у місті Сребрениця є відвертим
цинізмом, тим більше з огляду на те, що …

Українська розвідка заперечує причетність
до викрадення з Молдови екссудді Чауса
У Головному управлінні розвідки Міністерства
оборони України заперечують причетність
своїх працівників до можливого викрадення з
Молдови екссудді Миколи Чауса.

Ексглаву Укравтодору Новака випустили
під заставу
Окружний суд у Варшаві в понеділок не
продовжив арешт колишньому в.о. голови
Укравтодору Славоміру Новаку, який
підозрюється в корупції.

УКРАЇНА І СВІТ
Стамбульський візит: Зеленський і Ердоган
«звірили годинники» з безпеки
Яким є стратегічне партнерство між Україною
й Туреччиною на своєму десятому році

Стало відомо, що розглянуть на наступному
засіданні ТКГ
Тристороння контактна група на засіданні 14
квітня розгляне питання щодо порушень
режиму припинення вогню на сході України з
боку збройних формувань Російської
Федерації.

Українська делегація відвідала Ізраїль:
говорили про ситуацію на Сході й пандемію
Українська делегація відвідала Державу Ізраїль
й провела перемовини щодо питань подолання
пандемії COVID-19, вакцинації, торгівлі та
ситуації на сході України.

Поряд з КНДР та Сирією: Freedom House
визнала Крим територією несвободи ЗВІТ
Тимчасово окупований Росією Крим займає
201 місце з 210 в глобальному звіті про
політичні права і громадянські свободи,
опублікованому міжнародною правозахисною
організацією Freedom House.

Норвегія закликає Москву знизити напругу
біля кордону з Україною
У МЗС Норвегії закликали Москву припинити
нарощування збройних сил на кордоні з
Україною.

Україна і Малайзія уклали Договір про
передачу засуджених
Україна і Малайзія 12 квітня уклали Договір
про передачу засуджених осіб, який
передбачає створення правового механізму для
можливості повернення в державу їх
громадянства для подальшого відбування
покарання.

КОРОНАВІРУС
Рівень госпіталізацій COVID-хворих
перевищений у 20 областях та Києві
Т АБ Л ИЦ Я

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оновило
розподіл карантинних зон. Показник
госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено
у 20 областях та в Києві, на червоному рівні
знаходяться столиця та 11 областей.

МОЗ починає доставку вакцини CoronaVac
у регіони
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ)
розпочинає доставку вакцини CoronaVac
виробництва компанії Sinovac Biotech у
регіони.

Ляшко запропонував еміратській компанії
розглянути виробництво COVID-вакцини в
Україні
Україна запропонувала Об'єднаним Арабським
Еміратам розглянути можливість виробництва
вакцини проти коронавірусу на потужностях
українських заводів.

Людям із хронічними захворюваннями
радять робити щеплення від COVID-19
першочергово
Люди з хронічними захворюваннями повинні
вакцинуватися проти коронавірусу в першу
чергу, протипоказання до щеплення
мінімальні.

Вакцина проти коронавірусу не може
спричинити захворювання - лікарка
Вакцина проти коронавірусної інфекції не
може спричинити відповідне захворювання.

Підтримка бізнесу на карантині: кафе та
ресторанам Житомира дозволили літні
майданчики
У Житомирі дозволили кафе та ресторанам
відкрити літні майданчики із дотриманням
протиепідемічних вимог.

В Україну можуть завезти
«каліфорнійський» штам коронавірусу лікарка
Інтенсивне спілкування між людьми підвищує
ймовірність виникнення нових штамів
коронавірусу.

На Хмельниччині мобільний COVIDгоспіталь прийняв перших пацієнтів
Мобільний госпіталь, який розгорнули у
Славуті на Хмельниччині, прийняв перших
пацієнтів із коронавірусом.

УКРАЇНА
Зеленський підписав закон про захист
боржників від недобросовісних колекторів
Президент Володимир Зеленський підписав
закон щодо захисту боржників при
врегулюванні простроченої заборгованості.

Закон «Про всеукраїнський референдум».
Інфографіка
8 квітня 2021 року Президент України
Володимир Зеленський підписав Закон «Про
всеукраїнський референдум» № 1135-ІХ, який
Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року.

Активіст пояснив, чому приніс російський
прапор на засідання міськради в
Слов'янську
У понеділок, 12 квітня, на позачергову сесію
Слов'янської міськради громадський активіст
Василь Хоменко разом із прапором України
вніс російський.

Урядовий комітет затвердив комунікаційну
стратегію у сфері євроінтеграції на 2021 рік
Урядовий комітет з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції, міжнародного
співробітництва, культури, молоді, спорту та
інформаційної політики затвердив план
реалізації стратегії комунікації у сфері
європейської інтеграції на 2021 рік.

Порошенко задекларував дивіденди від
Roshen
Лідер партії “Європейська солідарність”,
експрезидент Петро Порошенко задекларував
152,4 млн гривень дивідендів від компанії
Sequent Schweiz (раніше - Rothschild Trust
Schweiz).

Тимошенко позичила доньці майже 112
мільйонів
Голова партії Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина" Юлія Тимошенко позичила
своїй доньці Євгенії 111,872 млн грн.

В Україні запустили Reformers Hub:
Немчінов назвав його основне завданн
Завдяки Reformers Hub державні службовці та
експерти команд підтримки реформ та Офісу
реформ зможуть обмінюватися власними
напрацюваннями та шукати спільні рішення
для розв'язання проблем у сфері державного
управління.

Перша леді пропонує створити в Україні
Раду з безбар'єрності
Дружина Президента Олена Зеленська
запропонувала створити в Україні Раду з
безбар'єрності.

Під час ворожого обстрілу в зоні ООС
загинув 24-річний буковинець
У зоні проведення операції Об'єднаних сил під
час ворожого обстрілу загинув 24-річний
буковинець Ярослав Карлійчук.

ЕКОНОМІКА
Україна може отримати від МВФ $2,73
мільярда – глава Нацбанку
В межах ініційованої директоркою МВФ
Крісталіни Георгієвої алокації спеціальних
прав запозичення на 650 млрд дол. для
посилення світової економічної системи
Україна може розраховувати на 2,73 млрд дол.

Документи на управителя для «труби
Медведчука» подали дві компанії — АРМА
Документи на конкурсному відборі управителя
для арештованої частини
нафтопродуктопроводу "Самара – Західний
напрямок", який належить
"ПрикарпатЗахідтранс", подали 2 компанії.

Супутник «Січ-2-30» буде готовий до
запуску в грудні – голова Держкосмосу
Супутник "Січ-2-30" буде готовий до
виведення на навколоземну орбіту у грудні
2021 року.

Компанія Фірташа переводить активи на
кіпрські компанії - Оpendatabot
Акціонерне товаристве "Оператор
газорозподільної системи
"Дніпропетровськгаз", яке входить до групи
РГК (Регіональна газова компанія), після
відкриття провадження у справі про …

«Тарифна» комісія планує накласти
максимальний штраф на «ДТЕК Київські
електромережі»
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) хоче
оштрафувати "ДТЕК Київські електромережі"
на максимальну суму 1,7 млн грн.

ОАЕ можуть інвестувати в українські
компанії, що знаходяться в списку на
приватизацію
Об'єднані Арабські Емірати розглядають для
інвестицій українські компанії, які знаходяться
у списку на приватизацію

В Україні подешевшали хліб, яйця,
картопля і не тільки
За тиждень, із 5 по 11 квітня, в Україні
зафіксовано зниження вартості деяких
соціальних продуктів. Зокрема, подешевшали
деякі види хліба, круп, масла вершкового, яєць,
цибулі, моркви та картоплі.

ПРАВОПОРЯДОК
Участь Януковича у розгляді справи про
держзраду необов’язкова — суд
Касаційний кримінальний суд у складі
Верховного Суду відмовив у визнанні
обов’язковою участі експрезидента Віктора
Януковича у судовому засіданні під час
касаційного розгляду його справи.

Тупицького не пустили в КСУ на
спецзасідання, яке він скликав
Працівники Державної охорони не пустили
Олександра Тупицького у приміщення
Конституційного Суду на спеціальне пленарне
засідання, яке він

Суд розгляне позов партії Шарія до
столичного управління СБУ
Окружний адміністративний суд Києві відкрив
провадження за позовом політичної партії
«Партія Шарія» до Головного управління
Служби безпеки України у місті Києві та
Київській області.

Загибель дитини в ОРДЛО: назвали
українські ресурси, які найчастіше
розганяли позицію Росії
Два українських ресурси - Страна.ua і "Вести"
найбільше писали про загибель п'ятирічної
дитини в Олександрівському на тимчасово
окупованій Донеччині.

Керівників Сумиобленерго підозрюють у
привласненні ₴ 80 мільйонів
Служба безпеки України задокументувала
корупційні схеми, організовані керівництвом
АТ «Сумиобленерго». Топменеджмент
підприємства з державною часткою вивів у
"тінь" понад 80 млн грн.

Викрадення та катування волонтера –
колишній нацгвардієць постане перед судом
Колишнього командира одного з відділень
батальйону спеціального призначення
Національної гвардії України судитимуть за
викрадення та катування волонтера у 2014
році.

Ткаченко вимагає розслідувати, хто дав
«дозвіл» на знищення будинку Уткіна
Правоохоронні органи мають провести
ретельне розслідування щодо того, хто дав
«дозвіл» на знесення історичного будинку
купця Уткіна в Києві.

ЕКСКЛЮЗИВ
Кількість згод на посмертну
трансплантацію збільшилася вдвічі Максим Овечко, керівник Львівського
центру трансплантації. ІНТЕРВ'Ю
Максим Овечко, лікар-трансплантолог,
уособлює українську трансплантологічну
мрію.

Мільйон ялинок, яблунь, пальм, олив,
ліванських кедрів... РЕПОРТАЖ
До озеленення планети долучилися дипломати,
чиновники, блогери, українці й іноземці з
понад 100 країн світу

СУСПІЛЬСТВО
Міністр туризму Греції: Ми чекаємо на
українців з 14 травня Е КСКЛ Ю ЗИ В
Грецька Республіка з 14 травня планує
приймати українських туристів у рамках
відкриття кордонів для низки країн з-поза
Шенгенської зони за дотримання необхідних
умов в’їзду та перебування.

МКІП внесло грузинського композитора до
переліку осіб, які створюють загрозу
нацбезпеці
За поданням Служби безпеки України
композитора, продюсера, співака Бесаріона
Шпетішвілі включено до переліку осіб, які
створюють загрозу нацбезпеці.

Ще два українські готелі отримали
категорію «5 зірок»
Комісія з категоризації готелів на черговому
засіданні підтвердила бажану категорію сімом
готелям, двом із них – «п’ять зірок».

ТОП-10 стартапів з "українським
корінням" ІН Ф ОГ Р АФ ІК А
До рейтингу Forbes увійшли молоді
технологічні компанії, які мають українське
«громадянство» або працюють в Україні

До Всесвітнього дня авіації та космонавтики
МКІП закликає долучитися до акції
«Меседж у космос»
До Всесвітнього дня авіації та космонавтики
Міністерство культури та інформполітики
спільно з Державним космічним агентством та
Національним центром управління та
випробувань космічних засобів оголошує про
Всеукраїнську акцію «Меседж у космос».
Swedish Film Institute допоможе зняти
картину про війну на сході України «Спас»
Автори ігрового повнометражного фільму
«Спас», що перебуває у стадії виробництва,
повідомили про нову копродукцію стрічки.

Інститут нацпам’яті презентує освітній
проєкт «Діалоги про війну»
Український інститут національної пам’яті
презентує освітній проєкт «Діалоги про війну».
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