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ТОП 

 

Держсекретар США Блінкен зустрінеться з 

Кулебою в Брюсселі 

Держсекретар США Ентоні Блінкен матиме 

можливість провести особисту зустріч з 

главою МЗС України Дмитром Кулебою цього 

тижня в Брюсселі для обговорення ситуації 
щодо агресії з боку РФ та інших актуальних 

питань. 

 

 

В Естонії розповіли, як пропаганда Кремля 

працює в умовах пандемії 

За оцінкою Поліції безпеки Естонії (КаПо), 
карантинні обмеження в умовах пандемії 

коронавірусу загалом не знизили активність 

російської діяльності зі здійснення впливу на 

естонському напрямку, вони лише 

видозмінили її. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226451-derzsekretar-ssa-blinken-zustrinetsa-z-kulebou-v-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226451-derzsekretar-ssa-blinken-zustrinetsa-z-kulebou-v-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226400-v-estonii-rozpovili-ak-propaganda-kremla-pracue-v-umovah-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226400-v-estonii-rozpovili-ak-propaganda-kremla-pracue-v-umovah-pandemii.html


 

ЄС та G7 закликали Росію зупинити 

військову провокацію на кордонах з 

Україною 

Високий представник ЄС та міністри 

закордонних справ «Великої сімки» - Канади, 

Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої 

Британії та Сполучених штатів Америки, - 
закликали Росію зупинити масштабне 

переміщення військ на

 

 

Авіація Асада скинула бомбу з хлором на 

місто Серакіб у 2018 році – ОЗХЗ 

ВПС Сирії скинули бомбу з хлором на місто 

Серакіб в провінції Ідліб у 2018 році. 

 

МЗС Польщі: Захід повинен бути 

послідовним у протидії російській агресії 

Захід повинен бути послідовним у протидії 

агресивним крокам Росії в Україні і поблизу її 

кордонів. У випадку погіршення ситуації 

необхідно прийняти рішення щодо посилення 

санкцій проти РФ.   

 

 

Індія схвалила використання російської 

вакцини Sputnik V 

Індія схвалила використання третьої вакцини 

проти коронавірусу - російської Sputnik V. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226413-es-ta-g7-zaklikali-rosiu-zupiniti-vijskovu-provokaciu-na-kordonah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226413-es-ta-g7-zaklikali-rosiu-zupiniti-vijskovu-provokaciu-na-kordonah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226413-es-ta-g7-zaklikali-rosiu-zupiniti-vijskovu-provokaciu-na-kordonah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226413-es-ta-g7-zaklikali-rosiu-zupiniti-vijskovu-provokaciu-na-kordonah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226402-aviacia-asada-skinula-bombu-z-hlorom-na-misto-serakib-u-2018-roci-ozhz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226402-aviacia-asada-skinula-bombu-z-hlorom-na-misto-serakib-u-2018-roci-ozhz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226457-mzs-polsi-zahid-povinen-buti-poslidovnim-u-protidii-rosijskij-agresii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226457-mzs-polsi-zahid-povinen-buti-poslidovnim-u-protidii-rosijskij-agresii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226478-india-shvalila-vikoristanna-rosijskoi-vakcini-sputnik-v.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226478-india-shvalila-vikoristanna-rosijskoi-vakcini-sputnik-v.html


 

В Україні за добу - 11 680 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 12 квітня, 

зареєстрували 11 680 випадків COVID-19. 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 137 мільйонів 

У світі станом на ранок 13 квітня зафіксували 

137 265 460 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

ЄС ще на рік продовжив санкції проти Ірану 

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити до 13 

квітня 2022 року режим санкцій проти Ірану у 

відповідь на порушення прав людини в цій 

країні. 

 

Австрія й надалі підтримуватиме санкції ЄС 

проти Росії - МЗС 

Уряд Австрії залишається відданим підтримці 

санкційного режиму ЄС проти РФ через її 

агресію проти України і не бачить наразі 

передумов для його послаблення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3226477-v-ukraini-za-dobu-11-680-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3226477-v-ukraini-za-dobu-11-680-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226471-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-137-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226471-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-137-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226386-es-se-na-rik-prodovziv-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226386-es-se-na-rik-prodovziv-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226425-avstria-j-nadali-pidtrimuvatime-sankcii-es-proti-rosii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226425-avstria-j-nadali-pidtrimuvatime-sankcii-es-proti-rosii-mzs.html


 

ВООЗ розробила навчальний курс з питань 

психічного здоров'я під час COVID-19 

Бюро ВООЗ в Україні та Центр громадського 
здоров'я МОЗ України розробили навчальний 

курс з питань психічного здоров'я та 

психосоціальної підтримки під час COVID-19 

для медичних працівників. 

 

Мера німецького міста відсторонили від 

посади за вакцинацію поза чергою 

Бургомістра міста Галле (федеральна земля 

Саксонія-Ангальт) Бернда Віґанда у понеділок, 
12 квітня, відсторонили від посади на 

невизначений час.

 

 

Протести в США: до Міннеаполіса ввели 

підрозділи Нацгвардії 

Національну гвардію штату Міннесота введено 

до передмістя Міннеаполіса - міста Бруклін-
Центр, де напередодні сталися сутички у 

зв'язку із загибеллю афроамериканця Даунте 

Райта.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба: Україна мобілізує світ для 

стримування Росії у разі масштабного 

загострення 

Україна наразі мобілізує міжнародних 

партнерів для надсилання сигналів Росії з 

метою стримування її від подальшої збройної 

ексалації.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3226427-vooz-rozrobila-navcalnij-kurs-z-pitan-psihicnogo-zdorova-pid-cas-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3226427-vooz-rozrobila-navcalnij-kurs-z-pitan-psihicnogo-zdorova-pid-cas-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226469-mera-nimeckogo-mista-vidstoronili-vid-posadi-za-vakcinaciu-poza-cergou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226469-mera-nimeckogo-mista-vidstoronili-vid-posadi-za-vakcinaciu-poza-cergou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226398-protesti-v-ssa-do-minneapolisa-vveli-pidrozdili-nacgvardii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3226398-protesti-v-ssa-do-minneapolisa-vveli-pidrozdili-nacgvardii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226433-kuleba-ukraina-mobilizue-svit-dla-strimuvanna-rosii-u-razi-masstabnogo-zagostrenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226433-kuleba-ukraina-mobilizue-svit-dla-strimuvanna-rosii-u-razi-masstabnogo-zagostrenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226433-kuleba-ukraina-mobilizue-svit-dla-strimuvanna-rosii-u-razi-masstabnogo-zagostrenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226433-kuleba-ukraina-mobilizue-svit-dla-strimuvanna-rosii-u-razi-masstabnogo-zagostrenna.html


 

Зеленський цього тижня відвідає Францію - 

джерело 

Президент України Володимир Зеленський 
цього тижня планує відвідати з візитом 

Францію.

 

 

Світ має приділити більшу увагу 

провокаціям Кремля і не допустити 

ескалації - Таран 

Світ має приділити більшу увагу провокаціям 
керівництва РФ та не допустити ескалації 

агресії Росії проти України, заявив міністр 

оборони України Андрій Таран під час 

розмови з міністром національної оборони 

Канади Харджитом Саджаном. 

 

 

Якби Україна була членом НАТО, Росія не 

напала б у 2014 році - Кулеба 

Гібридна війна РФ проти України, яка 

почалася сім років тому та триває досі, не 
відбулася б, якби Україна на той час була 

членом НАТО. 

 

Стефанішина: Україна очікує посилення 

санкцій проти Росії у випадку ескалації на 

Сході 

Україна очікує посилення санкцій проти Росії, 

якщо РФ буде загострювати ситуацію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226376-zelenskij-cogo-tizna-vidvidae-franciu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226376-zelenskij-cogo-tizna-vidvidae-franciu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226378-svit-mae-pridiliti-bilsu-uvagu-provokaciam-kremla-i-ne-dopustiti-eskalacii-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226378-svit-mae-pridiliti-bilsu-uvagu-provokaciam-kremla-i-ne-dopustiti-eskalacii-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226378-svit-mae-pridiliti-bilsu-uvagu-provokaciam-kremla-i-ne-dopustiti-eskalacii-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226378-svit-mae-pridiliti-bilsu-uvagu-provokaciam-kremla-i-ne-dopustiti-eskalacii-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226393-akbi-ukraina-bula-clenom-nato-rosia-ne-napala-b-u-2014-roci-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226393-akbi-ukraina-bula-clenom-nato-rosia-ne-napala-b-u-2014-roci-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226423-stefanisina-ukraina-ocikue-posilenna-sankcij-proti-rosii-u-vipadku-eskalacii-na-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226423-stefanisina-ukraina-ocikue-posilenna-sankcij-proti-rosii-u-vipadku-eskalacii-na-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226423-stefanisina-ukraina-ocikue-posilenna-sankcij-proti-rosii-u-vipadku-eskalacii-na-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226423-stefanisina-ukraina-ocikue-posilenna-sankcij-proti-rosii-u-vipadku-eskalacii-na-shodi.html


 

Резніков виступить на засіданні Комітету 

Європарламенту із закордонних справ 

Віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Олексій Резніков 13 квітня виступить на 

засіданні Комітету із закордонних справ 

Європейського парламенту. 

 

У Польщі побоюються, що Новак може 

втекти з країни - суд залишив йому 

український паспорт 

Окружний суд у Варшаві, приймаючи рішення 
про звільнення ексглави Укравтодору 

Славоміра Новака з СІЗО, заборонив йому 

виїжджати з Польщі, але не забрав у нього 

український паспорт. Відтак, він може 

спробувати утекти з країни.

 

 

У Чернігові шведські військові допоможуть 

створити Центр протимінної діяльності 
ФОТО 

У Чернігові, на зустрічі у 8-му навчальному 

центрі Держспецтрансслужби, українські та 

шведські фахівці обговорили питання 

створення Центру протимінної діяльності. 

 

У журналіста Єсипенка ФСБ незаконно 

відібрала біозразки — адвокат 

У співробітника "Радіо Свобода", затриманого 
ФСБ Росії в окупованому Криму – Владислава 

Єсипенка –  співробітники ФСБ незаконно 

відібрали слину для проведення біологічної 

експертизи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226441-reznikov-vistupit-na-zasidanni-komitetu-evroparlamentu-iz-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3226441-reznikov-vistupit-na-zasidanni-komitetu-evroparlamentu-iz-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3226389-u-polsi-pobouutsa-so-novak-moze-vtekti-z-kraini-sud-zalisiv-jomu-ukrainskij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3226389-u-polsi-pobouutsa-so-novak-moze-vtekti-z-kraini-sud-zalisiv-jomu-ukrainskij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3226389-u-polsi-pobouutsa-so-novak-moze-vtekti-z-kraini-sud-zalisiv-jomu-ukrainskij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3226389-u-polsi-pobouutsa-so-novak-moze-vtekti-z-kraini-sud-zalisiv-jomu-ukrainskij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3226459-u-cernigovi-svedski-vijskovi-dopomozut-stvoriti-centr-protiminnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3226459-u-cernigovi-svedski-vijskovi-dopomozut-stvoriti-centr-protiminnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3226459-u-cernigovi-svedski-vijskovi-dopomozut-stvoriti-centr-protiminnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3226459-u-cernigovi-svedski-vijskovi-dopomozut-stvoriti-centr-protiminnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3226461-u-zurnalista-esipenka-fsb-nezakonno-vidibrala-biozrazki-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3226461-u-zurnalista-esipenka-fsb-nezakonno-vidibrala-biozrazki-advokat.html


 

«Сапогом пройдусь по твоей семье»: 

колишня журналістка «Крим.Реалії» 

повідомила про погрози з РФ 

Колишня журналістка та редакторка відділу 

соцмереж «Крим.Реалії» Олена Дуб заявила 

про спам-атаку з боку РФ, яку вона пов’язує зі 

своєю роботою у виданні.

 

УКРАЇНА  

 

Мер Слов'янська вважає, що депутати 

спеціально затягують прийняття бюджету 

міста 

Слов'янському міському голові Вадиму Ляху 

важко відповісти на питання, коли буде 

прийнятий бюджет міста на 2021 рік. Він 

підкреслює, що від нього це не залежить.

 

 

НАЗК направило до суду 6 адмінпротоколів 

щодо голови Сумської ОДА 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції направило до суду 6 адміністративних 

протоколів щодо голови Сумської обласної 

адміністрації Василя Хоми.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти дистанційно замінували 

цивільний сектор у Зайцевому 

Окупанти дистанційно мінують цивільний 

сектор населеного пункту Зайцеве 

забороненими мінами, щоб звинуватити 

українських військових.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3226395-sapogom-projdus-po-tvoej-seme-kolisna-zurnalistka-krimrealii-povidomila-pro-pogrozi-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3226395-sapogom-projdus-po-tvoej-seme-kolisna-zurnalistka-krimrealii-povidomila-pro-pogrozi-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3226395-sapogom-projdus-po-tvoej-seme-kolisna-zurnalistka-krimrealii-povidomila-pro-pogrozi-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3226395-sapogom-projdus-po-tvoej-seme-kolisna-zurnalistka-krimrealii-povidomila-pro-pogrozi-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3226432-mer-slovanska-vvazae-so-deputati-specialno-zataguut-prijnatta-budzetu-mista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3226432-mer-slovanska-vvazae-so-deputati-specialno-zataguut-prijnatta-budzetu-mista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3226432-mer-slovanska-vvazae-so-deputati-specialno-zataguut-prijnatta-budzetu-mista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3226432-mer-slovanska-vvazae-so-deputati-specialno-zataguut-prijnatta-budzetu-mista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3226419-nazk-napravilo-do-sudu-6-adminprotokoliv-sodo-golovi-sumskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3226419-nazk-napravilo-do-sudu-6-adminprotokoliv-sodo-golovi-sumskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3226384-okupanti-distancijno-zaminuvali-civilnij-sektor-u-zajcevomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3226384-okupanti-distancijno-zaminuvali-civilnij-sektor-u-zajcevomu.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

13 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні преподобного і чудотворного Іпатія, 

єпископа Гангрського; день сприятливий, 
проте не позбавлений несподіванок, не варто 

нагнітати атмосферу і псувати настрій  собі і 

оточенню

 

 

«Динамо» веде переговори про повернення 

Ярмоленка - журналіст 

Контракт українського вінгера з 
«молотобійцями» розрахований до літа 2022 

року. 

 

Іноземні виші зможуть відкрити філії в 

Україні – МОН 

Відтепер на території України передбачено 

можливість утворення філій іноземних 

закладів вищої освіти.

 

 

Іспанська школа вирішила перенести уроки 

на пляж 

Школа в іспанському регіоні Мурсія після року 
вимушеного дистанційного навчання вирішила 

організувати навчання на пляжі.
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У Нью-Йорку приготували 

«амбасадорський» борщ 

У понеділок у Нью-Йорку в торговельному 
центрі «Есекс-Маркетинг» дипломати у 

присутності ЗМІ варили «амбасадорський» 

борщ.

 

 

13 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 2014 році, спецпризначенці СБУ 

прийняли перший бій на сході України.
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