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ТОП
Україна висловила протест через намір РФ
обмежити судноплавство в Чорному морі
З АЯ ВА

МЗС України висловило рішучий протест у
зв’язку із обмеженням Російською Федерацією
свободи судноплавства в Чорному морі.

Мінфін США оприлюднив перелік нових
санкцій проти Росії
Міністерство фінансів США деталізувало
перелік нових санкцій проти фізичних та
юридичних осіб РФ, причетних до зловмисної
діяльності уряду та спецслужб Росії проти
суверенітету й інтересів Сполучених Штатів.

Україна має два варіанти: НАТО або
озброєння і, можливо, ядерний статус посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
закликав Берлін та західних партнерів загалом
перейти від гарних слів про солідарність з
Україною до реальної допомоги нашій країні.

Україна повністю та частково виконала
понад 70% рекомендацій РЄ для боротьби з
корупцією – GRECO ДОПОВІДЬ
Україна у 2020 році виконала 61%
рекомендацій Ради Європи, пов'язаних з
боротьбою з корупцією, частково і 12,2% повністю.

Референдум про вступ до НАТО: чи на часі?
Президент підписав закон про всеукраїнський
референдум, і вже є пропозиції – що на нього
виносити

Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5%
Національний банк України ухвалив рішення
підвищити облікову ставку до 7,5%.

Е-паспорти прирівняли до паперових –
Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав
Закон «Про внесення змін до Закону України
«Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус».

Поліція знайшла дворічного хлопчика, який
зник на Київщині
Дворічного хлопчика, пошуки якого велися з
учорашнього вечора у Київській області,
знайшли живим.

Експертиза підтвердила, що журавлів на
Херсонщині вбила отрута для гризунів
Судова експертиза підтвердила, що
червонокнижні сірі журавлі на Херсонщині
загинули внаслідок отруєння препаратом, що
використовується для боротьби з гризунами.

УКРАЇНА І СВІТ
Нові санкції США торкнуться суверенного
боргу Росії – NYT
Обмеження щодо суверенного боргу Росії
будуть включені в новий санкційний пакет
США у відповідь на зловмисну діяльність
Москви проти Вашингтона.

У НАТО підтримали санкції США проти
Росії та згадали про Будапештський
меморандум
Північноатлантична рада підтримала санкції
проти Росії, які були оголошені у четвер у
США у відповідь на дестабілізуючу поведінку
Російської Федерації, та

Кулеба відповів на російські погрози
Україні «двома фразами»
Україна не боїться російських погроз війною,
оскільки є достатньо сильною і має надійних
друзів, щоб захистити свою державність.

Китай підтвердив невизнання спроб анексії
Криму і заборону контактів з окупаційною
владою – Єнін
Уряд Китаю не визнає спроби анексії Криму
Росією і довів до органів центральної та
регіональної влади країни інформацію про
заборону контактів з окупаційною владою
півострова.

Катастрофа МН17: адвокат пояснив, як
можуть використати перехоплені записи у
суді Е КС КЛ Ю ЗИ В
Оприлюднена нідерландським журналістом
реконструкція перехоплених розмов бойовиків,
пов'язаних з катастрофою літака рейсу МН17,
важлива у протидії дезінформації РФ, однак з
юридичного погляду використати як доказ ці
матеріали буде проблематично.

У Єлисейському палаці розглядають
майбутній візит Зеленського як дуже
важливий
Спілкування президентів України і Франції 16
квітня у Парижі спочатку відбуватиметься у
двосторонньому форматі, а у другій половині
дня - у тристоронньому, за участю канцлера
Німеччини.

Україна ніколи не буде сама – глави МЗС
країн Балтії З АЯ ВА
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс
Ландсбергіс від імені Балтійських країн
запевнив, що Україна ніколи не буде сама на
тлі загострення Росією безпекової ситуації.

МЗС Польщі – про ескалацію: Росія діє за
принципом «купи козу – продай козу»
У відповідь на агресивні дії РФ біля кордонів
України Захід повинен запровадити нові
санкції проти Росії.

Фон дер Ляєн особисто відповість
Зеленському щодо участі у саміті
«Кримської платформи» - речник ЄК
Лист за підписом керівника Кабінету
президента Єврокомісії, в якому дається
негативна відповідь на запрошення Президента
України на ім’я президента

Українського правозахисника депортують із
Білорусі
Влада Білорусі зобов'язала українського
правозахисника Володимира Яворського,
чоловіка затриманої білоруської активістки
Тетяни Гацури-Яворської, покинути країну у
триденний термін.

КОРОНАВІРУС
«Червона» зона змістилася на схід України Центр здоров’я
Україна вже пройшла пік захворюваності на
коронавірусну інфекцію.

«Британський» штам коронавірусу
зафіксували у 21 регіоні України
Зростання захворюваності на коронавірусну
інфекцію та зростання смертності внаслідок
цього захворювання пов'язане з
циркулюванням нових штамів коронавірусу.

Кличко розповів про розмову зі Шмигалем
після своєї пропозиції про локдаун ВІ ДЕ О
Київський міський голова Віталій Кличко мав
розмову з Прем'єр-міністром Денисом
Шмигалем після його різкої відповіді на
пропозицію Кличка запровадити
загальнонаціональний локдаун.

«Бразильський» COVID-штам ухиляється
від антитіл та не реагує на вакцину
Д ОСЛ І Д ЖЕ НН Я

«Бразильський» варіант коронавірусу Р1
змінюється таким чином, що набуває здатності
ухилятися від антитіл і, відповідно, погано
реагувати на вакцини.

У Степанова розраховують, що аеромедична
евакуація запрацює у Києві та області з 1
травня
Міністерство охорони здоров'я розраховує, що
пілотний проєкт з аеромедичної евакуації у
Києві та Київській області стартує 1 травня.

У Харкові померли від СOVID-19 дві
породіллі
У Харкові дві породіллі з СOVID померли у
міському пологовому будинку №2.

УКРАЇНА
Російські катери влаштували провокацію в
Азовському морі
Катери ФСБ РФ в Азовському морі вчергове
здійснили спробу перешкоджання законним
діям катерної групи Військово-Морських сил
ЗС України, які знаходяться на бойовому
чергуванні.

Ситуація в зоні ООС контрольована, армія
напоготові – Зеленський ВІДЕ О
Рада національної безпеки та оборони на
сьогоднішньому засіданні розглядала питання
щодо ситуації на Сході України та вважає її
контрольованою.

Росія використовує ОРДЛО для тиску на
Україну і Захід – депутатка
РФ використовує ОРДЛО для тиску як на
Україну, так і на західні держави.

Під санкції РНБО потрапив ексочільник
Одеської митниці Грібанов - джерело
Рада національної безпеки і оборони на
засіданні 15 квітня ухвалила рішення
запровадити санкції щодо ряду осіб, причетних
до контрабанди. Серед них є колишній
очільник Одеської митниці Михайло Грібанов.

Рада має намір спростити подання
декларацій - деякі пункти можуть прибрати
Верховна Рада ухвалила в першому читанні
законопроєкт, що має усунути окремі перепони
у процесі подання декларацій посадовцями.

Кличко каже, що влада навіть штраф не
може виписати за знесення будинку Уткіна
Київський міський голова Віталій Кличко
наголосив, що дозвіл на знесення будинку
Уткіна в Києві не давали ні Київська міська
державна адміністрація, ні Міністерство
культури, ні Державна архітектурнобудівельна інспекція.

Довженко-Центр очолить Олена Гончарук
Генеральним директором Довженко-Центру за
результатами конкурсу стане Олена Гончарук,
кандидатуру якої висував колектив Центру.

ЕКОНОМІКА
Шевченко сказав, куди підуть кошти, якщо
МВФ затвердить програму на відновлення
економіки
У випадку, якщо Міжнародний валютний фонд
затвердить програму стосовно виділення СПЗ
(спеціальних прав запозичення) на відновлення
світової економіки і Україна зможе до неї
долучитись, то отримані кошти підуть
виключно на поповнення золотовалютних
резервів.
Нацбанк погіршив річний прогноз інфляції
та ВВП
Національний банк переглянув прогноз
інфляції на кінець року з 7 до 8%, а також
погіршив прогноз зростання економіки на цей
рік із 4,2% до 3,8%.

Провокаційні дії Росії на кордоні знизили
попит іноземних інвесторів на ОВДП - НБУ
Ескалація військового конфлікту на сході та
провокаційні дії на кордоні знизили попит
іноземних інвесторів на облігації внутрішньої
державної позики (ОВДП).

Програму іпотеки під 7% суттєво
розширять - Офіс Президента
В Україні планують суттєво масштабувати
державну програму "Доступна іпотека 7%".

У Раді готують законопроєкт про виведення
ХАЗ на прозору приватизацію Е КСКЛ Ю ЗИ В
Представники підкомітету з питань оборонної
промисловості та технічної модернізації
Комітету Верховної Ради з питань
національної безпеки, оборони та розвідки
напрацьовують законопроєкт про виведення
Харківського

Рада ухвалила закон про пільгове
розмитнення «євроблях»
Верховна Рада на позачерговому пленарному
засіданні ухвалила закон, яким встановлюється
пільгова ставка для розмитнення автомобілів
на єврономерах.

Уряд змінив правила нарахування
житлових субсидій
Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови,
яким посилив адресність надання житлових
субсидій для забезпечення державної
соціальної підтримки населенню.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Криму переслідують матерів політв'язнів
за одиночні пікети
В окупованому Криму матір засудженого до 12
років позбавлення волі політв'язня Ескендера
Абдулганієва переслідують за проведений нею
в жовтні 2020 року одиночний пікет.

ПРАВОПОРЯДОК
ВАКС призначив дату перегляду
запобіжного заходу брату судді Вовка
Апеляційна палата Вищого антикорупційного
суду 21 квітня перегляне обрання запобіжного
заходу співробітнику Служби зовнішньої
розвідки Юрію Зонтову.

РНБО застосує санкції за контрабанду ще до
12 фізичних та юридичних осіб
Рада національної безпеки та оборони
запроваджує санкції ще до 12 юридичних та
фізичних осіб через контрабанду.

Справи Майдану: учаснику вбивства
журналіста Сергієнка повідомили нову
підозру
Одному з учасників злочинної групи,
причетної до вбивства журналіста Василя
Сергієнка, повідомили про нову підозру.

Суд арештував 12 російських літаків за
пасажирські рейси до окупованого Криму
Суд наклав арешт на 12 літаків російського
авіаперевізника, які використовувались для
перевезення пасажирів з/до закритого
Україною пункту пропуску «Сімферопольавіа», що знаходиться на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим.

На Запоріжжі викрили школярку, яка
курувала суїцидальну групу у соцмережі
У Запорізькій області правоохоронці викрили
ученицю 11 класу, яка була куратором
суїцидальної групи у соціальній мережі.

Пожежа у лікарні на Прикарпатті – горіло
COVID-відділення з хворими на кисні
На Прикарпатті у Долинській лікарні, де
вранці спалахнула пожежа, горіло відділення
для COVID-пацієнтів.

ЕКСКЛЮЗИВ
Лінія Байден-Путін, або Ми ж хотіли, щоб до
перемовин щодо ОРДЛО долучилися США
Дзвінок президента США російському
диктатору дехто вважає проявом слабкості,
але, якщо розібратися, – все навпаки

3000 грн на рік за платіжну картку:
“жахалки” від банкірів чи неминуче
майбутнє? АН АЛ ІТ ИК А
Оновлюючи законодавство про платіжні
послуги, ВР має обирати між низькою
комісією для торгівлі і шаленою вартістю
платіжних карт

Так сказав ЄСПЛ: без планової вакцинації
до школи/дитсадка – зась
Недопуск нещеплених дітей до школи їхні
права не порушує, а захищає інших від
небезпеки – це визнано і Європою, і Україною

СУСПІЛЬСТВО
В Україні узаконили «декретну відпустку»
для чоловіків
Верховна Рада України на позачерговому
засіданні ухвалила закон, яким врегульовано
питання рівних можливостей догляду за
дитиною для обох

Громада на Чернігівщині виграла майже 1
мільйон гривень на створення
веломаршруту
Парафіївська громада Чернігівщини виграла
грант на створення велосипедного маршруту
"Від парку до парку" розміром близько 1 млн
грн.

Книжковий Арсенал перенесли на кінець
червня
Х Міжнародний фестиваль «Книжковий
Арсенал» з травня перенесено на 23-27 червня.

У Києві адвокатам дозволили їздити
транспортом без спецперепусток
Адвокати можуть користуватися громадським
транспортом у Києві під час локдауну за
службовими посвідченнями.

Відпочинок у Хорватії: поради досвідченого
мандрівника ВІД П ОЧ ИН ОК 2 02 1
Варто побувати цього літа у міні-містечку Хум
і пожити в кемпінгу на півострові Істрія

Кличко показав, як будують пішохідний
міст на острів Оболонський ФОТ О, ВІДЕ О
Київський міський голова Віталій Кличко
показав, як будують пішохідний міст з
Оболонської набережної на острів
Оболонський.

Місто Хмельницький отримало найвищу
відзнаку ПАРЄ
Українське місто Хмельницький стало
лауреатом найвищої нагороди Парламентської
асамблеї Ради Європи за просування
європейських цінностей – Приз Європи за 2021
рік.
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