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ТОП
Засідання щодо України: Росія по-хамськи
повелася в ОБСЄ
Представник російської місії в ОБСЄ
недипломатично висловився на спільному
засіданні Постійної ради та Форуму
безпекового співробітництва, на …

Євросоюз закликає Росію прийняти
делегацію ОБСЄ і показати їй війська ЗАЯВА
Євросоюз та його країни-члени закликають
Росію добровільно прийняти візит делегації
країн-учасниць ОБСЄ у рамках Віденського
документа з метою розвіювання побоювань
щодо її незвичної військової діяльності.

Таран вважає, що Росію могло б зупинити
надання Україні ПДЧ у НАТО
Україна відчуває змістовну солідарність країн
світу у протистоянні провокаційним діям Росії,
і найкращим практичним проявом такої
міжнародної солідарності могло б стати
надання Україні ПДЧ у НАТО.

Чому в Росії заговорили про знищення
України як держави?
Коли цивілізаційний міф втрачає популярність,
ядерною зброєю її не відновиш

7 років від початку війни: основні факти і
цифри І НФ ОГРАФІ КА
14 квітня 2014 року розпочалося збройне
протистояння української армії російським
окупантам. Тоді загинув один офіцер "Альфи",
ще кількох було поранено

На сайті Ради з’явився текст законопроєкту
про ліквідацію ОАСК
На сайті Верховної Ради з’явився текст
президентського законопроєкту №5369 про
ліквідацію Окружного адміністративного суду
Києва та утворення Київського міського
окружного адміністративного суду.

Київ продовжує жорсткий карантин до 30
квітня
Комісія з надзвичайних ситуацій Києва
продовжила посилений карантин у столиці ще
на два тижні, тобто до 30 квітня.

УКРАЇНА І СВІТ
Американські есмінці заходять у Чорне
море - Defense Express
ВМС США почали введення двох Aegisесмінців класу Arleigh Burke до Чорного моря,
два кораблі перебуватимуть поблизу берегів
України до 4 та 5 травня.

Розгортання російських військ на кордоні з
Україною триватиме до 20 квітня – розвідка
Розгортання особового складу ЗС Російської
Федерації на кордоні з Україною може тривати
до 20 квітня.

Штати в ОБСЄ: Військова діяльність РФ
біля кордонів України не схожа на навчання
Військова діяльність Росії біля українського
кордону не є рутинними військовими
навчаннями, у 2008 та 2014 роках перед
початком військових операцій проти Грузії та
України Росія так само накопичувала сили.

Як російська пропаганда паразитує на
стереотипах про війну
«Обоюдная виноватость»,
«саморазворачивающаяся эскалация»,
порівняння з Першою світовою війною,
акцентована інформація про концентрацію
військ - усе це з арсеналу кремлівських
маніпуляторів

Глава Бундесверу: Росія робить все
можливе, щоб спровокувати НАТО
Росія своїми діями останніх днів і тижнів
робить усе можливе, аби спровокувати Україну
та НАТО та відкрити собі таким чином дорогу
для подальшої агресії.

Зеленський запросив прем’єра Японії
долучитися до Кримської платформи
Президент Володимир Зеленський подякував
Прем’єр-міністру Японії Йосіхіде Сугу за
підтримку територіальної цілісності України та
запросив до Києва на 30-річчя незалежності

Зустріч Зеленського і Макрона пройде у
форматі обіду
Президент Франції Еммануель Макрон і
Президент України Володимир Зеленський у
п'ятницю, 16 квітня, проведуть двосторонню
зустріч у форматі обіду.

Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви разом
приїдуть до України
Міністри закордонних справ Естонії Єва-Марія
Лійметс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Литви
Габріелюс Ландсбергіс 15 квітня відвідають
Україну зі спільним робочим візитом на
запрошення міністра закордонних справ
України Дмитра Кулеби.

Україна вийде із низки договорів СНД Кабмін схвалив проєкт закону
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про
вихід із деяких договорів, укладених у рамках
Співдружності Незалежних Держав.

КОРОНАВІРУС
Показник госпіталізацій COVID-хворих
перевищений у Києві та 19 областях
ТАБЛИЦЯ

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

Україна пережила пік третьої хвилі
коронавірусу - Степанов
Кількість виписаних із лікарень вчора, 13
квітня, на 22,8% перевищила кількість
госпіталізацій.

Вакцинація освітян: Шкарлет пояснив, кого
щепитимуть у першу чергу
Міністр освіти і науки України Сергій
Шкарлет заявляє, що залучених до проведення
ЗНО освітян вакцинуватимуть першочергово.

У лікарнях Києва зростає кількість дітей на
кисневій підтримці
У стаціонарах медичних закладів Києва
зростає кількість дітей, які потребують
кисневої підтримки.

УКРАЇНА
Звіт про діяльність уряду за 2020 рік
затвердили й передали у Раду
Кабінет Міністрів затвердив звіт про діяльність
уряду за 2020 рік та передав у Верховну Раду.

Веніславський прогнозує створення вже
восени суду, що замінить ОАСК
Представник Президента у Конституційному
Суді, народний депутат від фракції "Слуга
народу" Федір Веніславський прогнозує, що
новий Київський міський окружний
адміністративний суд, який має замінити
ОАСК, буде створений вже восени.

ОПЗЖ не буде підтримувати ліквідацію
Окружного адмінсуду
Парламентська фракція "Опозиційна
платформа - За життя" не буде підтримувати
законопроєкт Президента Володимира
Зеленського щодо ліквідації Окружного
адміністративного суду міста Києва.

Мер Слов’янська просить розпустити
міськраду і ввести військово-цивільну
адміністрацію
Слов’янський міський голова Вадим Лях
виступив за тимчасове введення на території
міста військово-цивільної адміністрації та
призначення позачергових місцевих виборів.

Любченка перепризначили головою
Державної податкової служби
Уряд на засіданні ухвалив низку кадрових
рішень, в тому числі про призначення Олексія
Любченка головою Державної податкової
служби України (з 20 квітня 2021-го року
строком на 5 років).

Головою Українського культурного фонду
призначили Ларису Мудрак — МКІП
Головою Українського культурного фонду
призначено Ларису Мудрак.

Дробович назвав дві умови формування
здорової ідентичності українців
Українцям слід усвідомити травматичні
сторінки своєї історії, зокрема, співпрацю з
тоталітарними режимами, аби створити
здорову ідентичність, і ця історія знову не
повторилася.

У харківському виші відреагували на
висловлювання викладачки, яка хвалила
Путіна
У Харківській державній академії культури
вважають неприпустимим висловлювання в
соцмережі викладачки кафедри
гуманітаристики та

Помер український скульптор Володимир
Чепелик
На 75-му році життя помер відомий
український скульптор, голова Національної
спілки художників України, лауреат
Національної премії імені Тараса Шевченка
Володимир Чепелик.

ЕКОНОМІКА
ЄБРР оновив Дорожню карту підтримки
туристичного бізнесу в Україні
Серед пріоритетів роботи Європейського банку
реконструкції та розвитку в Україні —
секторальна і консультаційна підтримка
туристичної галузі, яка чи не найбільше
постраждала від коронавірусних обмежень.

Шмигаль повідомив, коли ФОПам з
червоних зон можна надсилати заявки на
отримання допомоги
Бізнес та наймані працівники, що постраждали
від карантинних обмежень у червоних зонах, з
19 квітня зможуть зареєструватися на
отримання 8 тис. грн допомоги.

Співпраця з урядом Німеччини: Кабмін
підтримав ратифікацію Угоди
Кабінет Міністрів України 14 квітня 2021 року
підтримав ратифікацію Угоди про фінансове
співробітництво уряду України з урядом
Федеративної Республіки Німеччина.

Нафтогаз поскаржився АМКУ на
«компанію-клона», яка заплутує споживачів
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
України» звертає увагу клієнтів, що не має
жодного відношення до діяльності приватної
компанії ТОВ «Нафтогаз Постачання» і
просить бути уважними, приєднуючись до
ринкового постачальника.

ArcelorMittal інвестує близько $1 мільярда в
екомодернізацію виробництва у Кривому
Розі
Компанія ArcelorMittal впровадить в Україні
інвестиційну програму «Сталевий мільярд», у
рамках якої інвестує майже один мільярд
доларів у екологічну модернізацію
виробництва сталі в Кривому Розі.

Компенсації за затримку зарплат і пенсій Кабмін ухвалив нові правила
Кабінет Міністрів України вніс зміни до
Порядку компенсацій громадянам втрати
частини грошових доходів у зв’язку з
порушенням термінів їх виплати.

Уряд підтримав набуття Ощадбанком
статусу учасника Фонду гарантування
Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону
"Про внесення змін до деяких законів України
щодо набуття акціонерним товариством
"Державний ощадний

МХП спільно з Marquis Energy побудує
завод з виробництва високопротеїнових
кормів
Агрохолдинг МХП підписав меморандум з
американською компанією Marquis Energy. В
рамках співпраці планується будівництво в
Україні першого

В Україні за рік подорожчали алкоголь і
тютюн
З березня 2020 року по березень 2021 року в
Україні подорожчали пиво, горілка, вина
столові та сигарети вітчизняного виробництва.

Як підключити села до інтернету: в Україні
запустили онлайн-платформу
Мінцифри запустило платформу, де зібрана вся
інформацію про програму підключення до
оптичного інтернету, на яку цьогоріч планують
витратити 500 мільйонів гривень.

ПРАВА ЛЮДИНИ
В ОБСЄ шоковані повідомленнями про
тортури журналіста Єсипенка в
окупованому Криму
В ОБСЄ «шоковані» повідомленнями про
тортури, застосованими до заарештованого
російськими спецслужбами у Криму
журналіста Владислава Єсипенка.

Суд окупантів поновив слухання у «справі
Джемілєва» і дослідив нові «відеодокази»
В окупованому Криму відбулося чергове
засідання у «справі Джемілєва», під час якого
обвинувачення, як і раніше, не надало жодного
доказу перетину обвинуваченим адмінмежі з
окупованим півостровом.

ПРАВОПОРЯДОК
Справу ПриватБанку передали до Великої
Палати Верховного Суду
Касаційний цивільний суд у складі Верховного
Суду передав справу про забезпечення позову
іноземних компаній до АТ КБ «ПриватБанк»
на розгляд Великої Палати ВС.

Депутати ОПЗЖ внесли ₴2 мільйони
застави за пропагандиста Дудкіна
Депутати від партії «Опозиційна платформа –
За життя» внесли заставу в розмірі 2 млн грн за
підозрюваного в державній зраді
проросійського пропагандиста Юрія Дудкіна.

Збитки на 270 мільйонів: Держбюро
розслідувань викрило схему фірмімпортерів
Державне бюро розслідувань викрило
діяльність фірм-імпортерів, які з початку року
не сплатили ПДВ на понад 270 млн грн.

Суд виправдав Садового щодо 14
адмінпротоколів НАЗК
Галицький районний суд прийняв
виправдувальний вирок для Андрія Садового
щодо 14 адмінпротоколів НАЗК. Йдеться про
справу, відкриту щодо листів, які 2020 року
мер Львова скерував на підтримку керівниці
управління комунальної власності Інни
Свистун.
Ексзаступнику командира Керченського
загону морської охорони повідомили про
підозру у держзраді
Прокуратура Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя повідомила про підозру
колишньому першому заступнику командира
Керченського загону морської охорони
Державної прикордонної служби України у
вчиненні державної зради.

ПриватБанк подає касацію на постанову
суду по справі Нікопольського заводу
феросплавів
ПриватБанк подає касацію на постанову
апеляційного суду у справі про визнання
припиненими зобов'язання АТ "Нікопольський
завод феросплавів" по одному із кредитних
договорів.

ЕКСКЛЮЗИВ
Інформаційна підготовка до стягування
військ на кордон з Україною почалася з 1
лютого 2021 року
Підтягуючи війська з усієї РФ до нашого
кордону, Росія водночас нав’язує образ
України, яка «готується до війни»

Військові стали гірше харчуватися. На
восьмому році війни…
Важко уявити, щоб військовослужбовців у
НАТО годували гнилими чи мерзлими
продуктами, а в Україні таке дозволяється…

СУСПІЛЬСТВО
Силікон на кухні: як обрати якісні форми й
килимки
Підробки можуть пахнути цукерками, а в
морозильній камері тріскаються

Учні, які найкраще складуть ЗНО,
отримають «президентські» десять тисяч
Українські учні, які найкраще складуть
зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО),
отримають по 10 тисяч гривень стипендії
Президента.

В Україні запроваджують нову програму
моніторингу якості повітря
В Україні запроваджується регіональна
програма з установки постів моніторингу
якості атмосферного повітря.

В Україні з'явилось ще одне свято
Кабінет Міністрів погодив указ Президента
про встановлення професійного свята – дня
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України на 25 травня.

Сім туристичних атракцій Закарпаття
увійшли до проєкту «Автентична Україна»
Сім туристичних об'єктів Закарпатської області
потрапили до урядового проєкту «Автентична
Україна». Тепер їх можна відвідати онлайн зі
свого гаджета.

На Закарпатті відновлять авіасполучення
На Закарпатті з 1 червня 2021 року планують
відновити пасажирські авіаперевезення.

Для відвідувачів лавандового поля на
Закарпатті приготували кошик крафтової
продукції
На Закарпатті туристи, які їдуть на лавандову
гору в Перечині, тепер можуть повезти додому
на згадку кошик крафтової продукції,
виготовленої з цієї рослини.

Прем’єру документального фільму про
Чорнобиль «Люди Зони» покаже «UA:
Перший»
До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи
26 квітня на суспільному телеканалі «UA:
Перший» відбудеться прем’єра
документального проєкту власного
виробництва «Люди Зони».

Корисні властивості сливи І НФ ОГРАФ І КА
Майже в кожному саду українця ростуть
сливи. Проте мало хто задумується над тим,
що слива не тільки смачний фрукт, але і
джерело корисних речовин.

Фестиваль Book Space пройде 3-5 вересня у
Дніпрі
Четвертий Міжнародний книжковий фестиваль
Book Space відбудеться 3-5 вересня 2021 року
в місті Дніпро на відкритих локаціях
набережної Дніпра – Фестивальному причалі.
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