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ТОП
НАТО підтримує право України подати
заявку на членство в Альянсі – Столтенберг
Лише 30 союзників по Альянсу можуть
вирішувати, коли Україна може бути готовою
до набуття членства в НАТО, і жодна третя
країна, включаючи Росію, не має жодного
права вето на таке рішення України обирати
свій суверенний шлях.

Росія заявила, що перекидає війська до
кордону з Україною у «відповідь на погрози
НАТО»
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що
Росія в ході «контрольної перевірки»
перекинула на свої західні кордони дві армії і
три з'єднання ВДВ.

Байден запропонував Путіну зустрітися, але
не в Росії чи США
Президент США Джо Байден провів розмову у
вівторок з російським лідером Володимиром
Путіним, під час якої підтвердив суверенітет і
територіальну цілісність України та
запропонував провести зустріч ближчими
місяцями в третій країні.

Кулеба підбив підсумки засідання Комісії
Україна-НАТО ВІДЕО
Всі країни-члени Північноатлантичного
альянсу на позачерговому засіданні Комісії
Україна-НАТО висловили підтримку Україні
на тлі посилення військової присутності РФ на
кордоні.

Ескалація на Донбасі: що має робити
держава Україна
Аналітики Українського інституту
майбутнього пропонують свою стратегію дій
України в умовах загострення ситуації на
кордоні з Росією

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про
ліквідацію ОАСК
Президент Володимир Зеленський вніс до
Верховної Ради як невідкладний проєкт закону
про ліквідацію Окружного адміністративного
суду Києва.

В Україні стартує щеплення вакциною
CoronaVac
В Україні 13 квітня розпочинається щеплення
проти коронавірусу вакциною CoronaVac
виробництва компанії Sinovac Biotech.

Рада повернула виплату «лікарняних» у разі
хвороби або травми
Верховна Рада ухвалила закон, який усуває
прогалину в законодавстві, через яку
застраховані особи позбавлялися права на
отримання допомоги по

УКРАЇНА І СВІТ
Росія перекинула на кордони з Україною
найбільше військ з 2014 року - Столтенберг
НАТО закликає Росію негайно здійснити
деескалацію напруги на кордонах з Україною
та припинити нарощування власних сил у
цьому регіоні.

Стало відомо, коли відбудеться ініційоване
Україною засідання в ОБСЄ
У середу, 14 квітня, пройде спільне засідання
обох постійно діючих директивних органів
ОБСЄ – Постійної ради та Форуму безпекового

У Меркель назвали загрозливими дії РФ
поблизу кордонів з Україною
Дії Росії поблизу кордонів з Україною та в
анексованому Криму несуть загрозу та
дестабізацію.

В Україні Путіна чекає все що завгодно, але
не бліцкриг - посол Щерба
Рівно сім років тому під час військових дій на
Сході України пролилася перша кров, і Росія
знову стягує до кордону з Україною не бачену
з часів Другої світової війни кількість військ.
Проте Кремлю марно сподіватися на бліцкриг.

Реакцією на ескалацію агресії РФ має стати
негайне зупинення «Північного потоку-2» євродепутатка
Європейська сторона підтримує Україну та
визнає її зусилля у врегулюванні конфлікту на
Сході, в якому не існує «двох сторін», а
натомість - є російський агресор та жертва
його агресії.

Зеленський і Макрон зустрінуться у Парижі
16 квітня - ЗМІ
У п'ятницю, 16 квітня, в Парижі відбудеться
зустріч Президента України Володимира
Зеленського з Президентом Франції
Емманюелем Макроном.

Єрмак вважає, що США мають розмістити
ракети Patriot на території України
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
вважає, що американські зенітно-ракетні
комплекси Patriot мають бути розміщені на
території України.

Резніков закликає ЄС посилити санкції
проти Росії, щоб діяти на випередження
Віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій
Олексій Резніков закликає Європейський Союз

Глави МЗС Латвії та Литви в четвер їдуть
до Києва
Міністр закордонних справ Латвії Едгар
Рінкевичс 15 квітня прибуде з робочим візитом
до Києва, щоб висловити солідарність і
підтвердити рішучу підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України.

КОРОНАВІРУС
У Києві – 1,5 тисячі нових випадків
коронавірусу, 42 людини померли
У Києві за минулу добу коронавірус виявили у
1503 осіб.

МОЗ оприлюднило склад вакцин проти
коронавірусу І Н Ф ОГ Р АФ І К А
Міністерство охорони здоров'я України
оприлюднило склад вакцин проти
коронавірусу.

Степанов: Ми вийшли на пік третьої
COVID-хвилі, ситуація стабілізується
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов
заявляє, що ситуація із захворюваністю на
коронавірусну інфекцію почала
стабілізуватися.

В ООН кажуть, що пандемія ускладнила
доставку гумдопомоги в ОРДЛО
У період карантину ускладнилися
бюрократичні процедури при організації
доставлення гуманітарних вантажів в ОРДЛО.

Рада відхилила законопроєкт про штрафи за
порушення обов’язкової самоізоляції
Верховна Рада на позачерговому засідання
відхилила урядовий законопроєкт, що
передбачає запровадження штрафів за
порушення самоізоляції та обсервації.

На Чернігівщині 100-річний дідусь одужав
від COVID
На Чернігівщині 100-річний житель села
Велике Устя Сосницької громади Іван
Давиденко одужав від коронавірусу.

УКРАЇНА
Україна прагне вирішити конфлікт з РФ
дипломатичним шляхом - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони
Олексій Данілов наголошує, що Україна
прагне розв’язати конфлікт на сході держави
насамперед політико-дипломатичним шляхом.

Росія здатна планувати повторення
грузинського сценарію для України - Таран
Міністр оборони Андрій Таран на зустрічі з
послом Франції в Україні заявив, що Росія
здатна планувати для України повторення
грузинського сценарію 2008-го

Вовк відреагував на законопроєкт про
ліквідацію ОАСК
Глава Окружного адміністративного суду міста
Києва Павло Вовк заявив, що спокійно
ставиться до новини щодо ініціативи
Президента України про ліквідацію суду, а
ОАСК продовжує роботу в штатному режимі.

В Україні опублікували закон про захист
боржників від недобросовісних колекторів
Закон «Про внесення змін до деяких законів
України щодо захисту споживачів при
врегулюванні простроченої заборгованості»
№1349-ІХ опубліковано у газеті «Голос
України» 13 квітня.

За добу окупанти тричі зривали «тишу»,
загинув військовий ЗСУ
Із початку доби зафіксовано три порушення
режиму припинення вогню з боку збройних
формувань Російської Федерації, внаслідок
обстрілу один військовослужбовець отримав
поранення, несумісне з життям.

В Україні оприлюднили доповідь про стан
ядерної та радіаційної безпеки
Державна інспекція ядерного регулювання
(ДІЯРУ) оприлюднила Доповідь про стан
ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2020
році.

ЕКОНОМІКА
Україна має до липня завершити перегляд
програми з МВФ - радник Президента
Україна має до липня 2021 року завершити
перегляд програми співпраці з Міжнародним
валютним фондом.

Доступне житло для українців - Рада
ухвалила за основу законопроєкт про
іпотеку
Верховна Рада у першому читанні підтримала
законопроєкт , відповідно до якого Державна
іпотечна установа (ДІУ) буде приєднана до
ПрАТ "Українська фінансова житлова
компанія" ("Укрфінжитло").

Україна залучить азербайджанські компанії
до інфраструктурних проєктів
Міністр інфраструктури Владислав Криклій
запросив представників азербайджанського
бізнесу до участі в інвестиційних проєктах у
галузі інфраструктури та транспорту.

Рада ухвалила закони про реструктуризацію
валютних кредитів
Верховна Рада у другому читанні та в цілому
ухвалила законопроєкти щодо
реструктуризації валютних кредитів.

Кошти з рахунків боржників автоматично
списуватимуть сім банків
До системи автоматичного списання боргів із
рахунків українців уже підключено сім банків.

ВР відмовилася скасувати закон, що
розблоковує велику приватизацію
Верховна Рада на позачерговому засіданні
відмовилася скасувати закон, що розблоковує
велику приватизацію.

Загальне декларування: Гетманцев розповів
про законопроєкт, який передали до
Мінфіну
Загальне декларування потрібно
впроваджувати не за рахунок штрафів і
адміністративних процедур, а за рахунок
стимулювання. Відповідний законопроєкт
щодо реформування податку на доходи фізосіб
вже направили до Міністерства фінансів.

Рада не підтримала мораторій на
підвищення енерготарифів для населення
Верховна Рада відхилила постанову, що
передбачала запровадження мораторію
терміном на один рік на дію всіх постанов
Кабінету Міністрів та НКРЕКП, що стосуються
підвищення тарифів для населення на
енергоносії та їх доставку з 1 січня 2021 року.

Сільське і високотехнологічне: як
господарюють аграрії 21 століття
Дбати слід про переробку соломи в електрику і
про ковбаси з грибів для веганів

Більшість блоків українських АЕС можуть
працювати ще 60 років - Енергоатом
Більшість енергоблоків атомних станцій
України мають ресурс для того, щоб
працювати щонайменше ще 60 років.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Посольство США в Україні закликало
Росію звільнити журналіста Єсипенка
Посольство США в Україні закликало Росію
звільнити українського журналіста Владислава
Єсипенка, якого у тимчасово окупованому
Криму затримали співробітники ФСБ РФ.

Український мартиролог XX століття
містить дані про понад 64 тисячі жертв
політичних репресій
Український мартиролог XX століття
поповнився даними Державного архіву
Львівщини.

ПРАВОПОРЯДОК
В ОРДО заявили, що «відкрили справу»
проти Казанського
Представники ОРДО заявляють, що в
«республіці» «відкрито справу» проти члена
української делегації в Тристоронній
контактній групі Дениса Казанського.

Справа Шеремета: суд вивчив матеріали
про обшуки в Антоненка і призначив
наступне засідання
Шевченківський районний суд Києва 20 квітня
продовжить розгляд справи про вбивство
журналіста Павла Шеремета за
обвинуваченням Юлії Кузьменко, Яни Дугарь і
Андрія Антоненка.

Перевірка декларації Тупицького – суд
призначив засідання на 14 квітня
Голосіївський районний суд планує розглянути
справу щодо недостовірного декларування
відстороненого голови Конституційного Суду
Олександра Тупицького 14 квітня.

Справи Майдану: ексголові райсуду Києва
повідомили про підозру Ф ОТ О
Прокурори Офісу генерального прокурора
повідомили про підозру колишньому голові
одного з районних судів Києва – судді у
відставці, а нині адвокату.

У справі ексглави Укравтодору оголосили
нову підозру
Детективи Національного антикорупційного
бюро повідомили про підозру бенефіціару
групи компаній у наданні хабаря колишньому
очільнику Укравтодору.

У Києві лікарі вимагали хабар за видачу
тіла померлої від COVID-19 у відкритій
трун
У Києві правоохоронці затримали завідувача
патологоанатомічного відділення та лікаря на
вимаганні хабара за видачу тіла померлої від
COVID-19 у відкритій труні.

На всіх фігурантів зі списку «десятки
контрабандистів» відкриті справи - СБУ
На всіх фігурантів справи так званої "десятки
контрабандистів РНБО" відкриті кримінальні
провадження.

Вбивці шестирічного хлопчика у Києві дали
13 років в’язниці
У Києві до 13 років позбавлення волі засудили
вбивцю шестирічного хлопчика.

ЕКСКЛЮЗИВ
Напруга на Азові зростає: в України є міни
та артилерія, але бракує авіації
Росія прагне «нависати» на морському фланзі,
ускладнивши судноплавство з Маріуполя і
Бердянська, загрожуючи десантом. Що
залишається Україні?

Ліквідація ОАСК: дуже правильно, конче
потрібне продовження
Унікальний випадок - 100% опитаних
Укрінформ експертів однозначно підтримали
довгоочікуваний президентський законопроект
щодо горезвісного суду

Працівників з України, попри локдауни,
чекають у Польщі
Альтернативи українським трудовим
мігрантам поки немає

Коли ми кажемо, що Росія виграє
інформаційну війну, ми просто транслюємо
російський наратив - Любов Цибульська,
керівник Центру стратегічних комунікацій
та інформаційної безпеки ІНТЕРВ'Ю
Чергове підтвердження того, що
інформаційні війни мають своє вогневе
продовження, ми отримали зовсім недавно.

СУСПІЛЬСТВО
Україна офіційно приєдналася до угоди про
культурні маршрути Ради Європи –
Ткаченко
Україна офіційно долучилася до угоди про
культурні маршрути Ради Європи, спрямованої
на формування спільного культурного
простору шляхом популяризування
європейської ідентичності.

З ОАЕ депортували 11 українок за участь у
відвертій фотосесії - МЗС
Влада ОАЕ 12 квітня депортувала
одинадцятьох громадянок України, затриманих
у Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Ще
одну українку депортують, коли вона
вилікується від COVID-19.

Складати ДПА після 11 класу більше не
обов’язково – Рада ухвалила закон
Верховна Рада на позачерговому засіданні
ухвалила закон, який надає здобувачам
загальної середньої освіти право обирати вид
оцінювання їхніх результатів навчання.

У Ткаченка назвали п'ять «ритуалів»
космонавтів перед вильотом
У Міністерстві культури та інформаційної
політики назвали п'ять традицій і ритуалів
космонавтів перед вильотом.

Як правильно харчуватися щодня: поради
від Центру громадського здоров’я
Важливу роль у захисті організму відіграє
імунітет. Одним із чинників впливу на нього є
харчування. Споживання достатньої кількості
води й поживних елементів — життєво
необхідні чинники, особливо під час пандемії.

Халва із конопель від глухівських фермерів
Україна в селекції безнаркотичних конопель –
лідер у світі, але заважає неузгодженість у
законах

Google запускає онлайн-платформу для
підтримки туристичного бізнесу в Україні
Компанія Google запускає в Україні нові
проєкти, зокрема онлайн-платформу «Google
для туризму: розвиток бізнесу онлайн».

Азербайджан готовий зняти обмеження на
авіасполучення з Україною
Азербайджан готовий зняти обмеження
стосовно кількості авіарейсів з Україною і
позитивно розглянути відповідний запит
Державної авіаційної служби України.

На Закарпатті створили рожеву мапу сакур
ІН Ф ОГ Р АФ ІК А

Міста Закарпаття й дати, на які в них, за
попереднім прогнозом, цьогоріч припадатиме
цвітіння сакур нанесли на спеціальну мапу.
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