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ТОП 

 

Меркель, Зеленський і Макрон закликали 

Росію відвести війська від українського 

кордону 

Канцлер ФРН Ангела Меркель, Президенти 
України і Франції Володимир Зеленський та 

Еммануель Макрон обговорили безпекову 
ситуацію на українсько-російському кордоні та 

 

 

Кілька країн підписали декларацію про 

підтримку членства України в ЄС – 

Зеленський 

Президент Володимир Зеленський заявляє, що 
декілька країн підписали декларацію про 
підтримку членства України у Європейському 
Союзі, яку розробила Україна.
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Зеленський анонсував зустріч радників 

«нормандської четвірки» 19 квітня 

Президент Володимир Зеленський вважає 
можливим новий саміт “Нормандського 
формату”, він анонсував 19 квітня зустріч 
радників лідерів “нормандської четвірки”. 

 

 

США рішуче протистоять Росії, а Байден – 

як ніколи серйозний 

Ставки зростають. Останні кроки та заяви 
американських високопосадовців говорять про 
те, що за потреби РФ може отримати по зубах, 

причому сильно

 

Я не думаю, що я той, кого Путін очікував - 

Володимир Зеленський, Президент України 

(Інтерв'ю Le Figaro) 

Ви зустрінетеся з Еммануелем Макроном у 
Парижі, а також з Ангелою Меркель у 
форматі відеоконференції. Чого ви очікуєте 
від них та від цього візиту?

 

 

Іран навмисно збив літак МАУ - Данілов 

Версія офіційного Тегерана про випадкове 
збиття літака авіакомпанії ”Міжнародні 
авіалінії України” не відповідає дійсності.
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Приватбанк незабаром виставлять на 

продаж - глава НБУ 

Держава готується незабаром виставити 
націоналізований у 2017 році Приватбанк на 
продаж.

 

 

Після 30 квітня: Кличко прокоментував 

можливість продовження карантину 

Столична влада ухвалюватиме рішення про 
послаблення карантинних обмежень чи їх 
продовження після 30 квітня, зважаючи на 

ситуацію із захворюваністю і заповненістю 
ліжок у лікарнях.

 

 

Великдень на карантині: Київ звернувся до 

релігійних громад 

Столична влада звернулася до релігійних 
громад із проханням призупинити проведення 

масових богослужінь та забезпечити 
відеотрансляції.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Блокуванням судноплавства в Чорному та 

Азовському морях Росія порушує 

міжнародне право – ЄС 

Своїм рішенням заблокувати певні регіони 
Чорного та Азовського морів, а також 
Керченську протоку під приводом військових 
навчань Росія порушує міжнародне 

законодавство. 
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Кулеба обговорив з американським 

конгресменом протидію агресії РФ 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба під час телефонної розмови з головою 
Комітету у закордонних справах Палати 
представників Конгресу США Грегорі Міксом 

обговорив протидію агресії РФ.

 

 

Надання Україні ПДЧ може стати шляхом 

до миру - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 
надання Україні План дій щодо членства в 
НАТО може відкрити можливості для 

повернення до миру. 

 

Україна не робила і не робить 

провокаційних дій проти Росії - Квін 

Тимчасово повірена у справах США в Україні 
Крістіна Квін заявила, що Україна не робила і 
не робить провокаційних дій проти Росії. 

 

 

Навчання на Яворівському полігоні 

наближають Україну до стандартів НАТО – 

Шмигаль Ф ОТО, ВІДЕО 

Навчання української армії на Яворівському 
полігоні Львівщини за участю інструкторів із 
Сполучених Штатів Америки наближають 
Україну до стандартів НАТО.
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Зміцнення муніципального рівня України 

покращуватиме можливості захисту 

території - посол Фінляндії 

Зміцнення муніципального рівня України 
покращуватиме розвиток держави та 
можливості для захисту територіальної 

цілісності.

 

Україну вперше за 12 років відвідає 

гендиректор МАГАТЕ 

Генеральний директор МАГАТЕ (на сьогодні 
цю посаду обіймає Рафаель Гроссі - ред.) може 
вперше за 12 років прибути з візитом в 

Україну, з метою участі у засіданні "Асамблеї 
нових вкладників".

 

КОРОНАВІРУС 

 

Показник COVID-госпіталізацій 

перевищений у 22 регіонах ІНФ ОГРАФ ІКА 

Показник госпіталізацій все ще перевищує 
граничне значення у 22 регіонах. 

 

У Києві з початку тижня від COVID-19 

померла 231 людина 

У столиці з початку цього тижня від 
коронавірусу померла 231 людина. 
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Вакцинація Pfizer почнеться 18 квітня – 

Ляшко 

Вакцинація препаратом Comirnati виробництва 
Pfizer розпочнеться 18 квітня в будинках для 
людей похилого віку. 

 

 

Україні треба три роки, щоб почати 

виробництво власних COVID-вакцин - 

Степанов 

Якщо Україна якнайшвидше почне розробляти 
і виробляти власну вакцину проти 
коронавірусу, то перші результати будуть уже 

через три роки. 

 

 

На Херсонщині послабили карантин 

На Херсонщині регіональна комісія з питань 
ТЕБ та НС переглянула карантинні обмеження 
в області - зокрема, дозволили роботу 

непродовольчих ринків. 

 

В ЮНІСЕФ сказали, коли Україні чекати 

наступну партію вакцини від COVAX 

Доставка в Україну наступної партії вакцини 
проти коронавірусу в межах глобальної 
ініціативи COVAX очікується наприкінці 
квітня - початку травня.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228997-vakcinacia-pfizer-pocnetsa-18-kvitna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229096-ukraini-treba-tri-roki-sob-pocati-virobnictvo-vlasnih-covidvakcin-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229096-ukraini-treba-tri-roki-sob-pocati-virobnictvo-vlasnih-covidvakcin-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229096-ukraini-treba-tri-roki-sob-pocati-virobnictvo-vlasnih-covidvakcin-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229096-ukraini-treba-tri-roki-sob-pocati-virobnictvo-vlasnih-covidvakcin-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229415-na-hersonsini-poslabili-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229415-na-hersonsini-poslabili-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229072-v-unisef-skazali-koli-ukraini-cekati-nastupnu-partiu-vakcini-vid-covax.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229072-v-unisef-skazali-koli-ukraini-cekati-nastupnu-partiu-vakcini-vid-covax.html


 

Діти і ковід: захворюваність таки зросла, 

але не критично 

Одним із факторів такого зростання називають 
слабший карантин для молодших школярів, 
ніж минулого року

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський вважає, що не можна говорити 

про Україну без України 

Президент України Володимир Зеленський 
переконаний, якщо президенти США Байден і 
Росії Путін під час своєї можливої зустрічі 

порушать питання 

 

Військова загроза Росії: як оцінюють 

ситуацію у штабі ООС ДОПОВІДЬ  

На тимчасово окупованих територіях 
Донецької та Луганської областей 

продовжується агітація населення на 
контрактну службу у військових формуваннях 
російських окупаційних військ. 

 

 

Більшість українських воїнів на Сході 

цьогоріч загинули від снайперського вогню 

— Президент 

Більшість загиблих цього року українських 
військовослужбовців на сході України 
загинули від прицільного ворожого 
снайперського вогню, а не 
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НАЗК виділило майже 154 мільйони 

чотирьом партіям 

Національне агентство з питань запобігання 
корупції перерахувало кошти державного 
фінансування 4 парламентським партіям.

 

Зеленський вважає, що окуповані Росією 

території можуть стати гіршими за 

Чорнобиль 

Президент Володимир Зеленський 
переконаний, що ситуація в Криму після 

незаконної окупації Росією погіршилася й у 
півострова немає майбутнього без України.

 

 

Порушення мовного закону фіксують в усіх 

областях України - Кремінь 

За перший квартал 2021 року до 

Уповноваженого із захисту державної мови 
щодо порушення мовного законодавства у 
різних сферах суспільного життя надійшло 1 
129 повідомлень громадян з усіх областей 
України.

 

 

У комітеті Ради виник конфлікт навколо 

ухвалення постанови щодо Бабиного Яру 
ВІДЕО  

У парламентському Комітеті з питань 
гуманітарної та інформаційної політики виник 
конфлікт навколо ухвалення проєкту 
постанови про додаткові заходи з
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ЕКОНОМІКА 

 

Україна обов’язково отримає кошти МВФ - 

глава Нацбанку 

Національний банк України не сумнівається у 

продовженні співпраці між МВФ та Україною. 

 

Разумков підписав закони про 

реструктуризацію валютних кредитів 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 
підписав закони щодо споживчого 
кредитування та щодо реструктуризації 
зобов’язань за кредитами в іноземній валюті. 

 

 

АРМА обрала Укртранснафту управителем 

«труби Медведчука» 

Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших 

злочинів обрало управителем

 

 

Dragon Capital придбав «Юнекс Банк» 

Група компаній Dragon Capital спільно з 
банкіром Іваном Світеком завершили угоду з 
придбання 100% акцій ПАО «Юнекс Банк» 

(75,01% та 24,99% акцій відповідно) у групи 
компаній Смарт-Холдинг.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3229458-ukraina-obovazkovo-otrimae-kosti-mvf-glava-nacbanku.html
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Нацбанк затвердив вимоги до структур 

власності надавачів фінпослуг 

Національний банк затвердив вимоги до 
структур власності надавачів фінансових 
послуг та передбачив чіткі критерії їхньої 
прозорості.

 

 

Каталог Prozorro дозволяє зекономити до 

69% коштів - «Медзакупівлі України» 
ІНФ ОГРАФ ІКА 

Державне підприємство "Медичні закупівлі 
України" заявляє, що використання 
електронного каталогу Prozorro Market 

дозволяє зекономити до 69% коштів на 
закупівлі товарів, необхідних для боротьби з 
коронавірусною інфекцією.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Грибок та клопи: Денісова обурена умовами 

тримання Яцкіна у СІЗО Сімферополя 

Омбудсмен Людмила Денісова вимагає від 
уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни 
Москалькової терміново вжити заходів з 
відновлення прав українського політв'язня 
Івана Яцкіна.

 

 

Росія досі не передала ОБСЄ списки для 

обміну — Зеленський 

Україна передала ОБСЄ списки для обміну 
утримуваними особами у форматі “всіх на 
всіх”, однак з боку Росії та сепаратистів такі 
списки досі не передані.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд відклав на 23 квітня розгляд апеляції на 

вирок Стерненку 

Одеський апеляційний суд відклав на 23 квітня 

розгляд апеляції на вирок активісту Сергію 
Стерненку. 

 

На кордоні з Росією затримали 

ексчиновницю-пропагандистку «ЛНР», яку 

шукали шість років 

СБУ затримала ексчиновницю «ЛНР», 
керівницю так званого управління культури, 
молоді та спорту міста Довжанська, тимчасово 
окупованого терористами. Їй готується 
повідомлення про підозру. 

 

Справи Майдану: арештували ще одного 

підозрюваного у викраденні Луценка та 

Вербицького 

Суд взяв під варту ще одного підозрюваного у 
справі про викрадення і катування активістів 
Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. 

 

Підозрюваною у викраденні та катуванні 

громадян Греції є бізнесвумен із Миколаєва 

- ЗМІ 

Цивільна дружина одного з громадян Греції, 
яку підозрюють у викраденні та катуванні в 
Одесі, є власницею салону краси у Миколаєві 

та учасницею бізнес-платформи «МрійДій».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229370-sud-vidklav-na-23-kvitna-rozglad-apelacii-na-virok-sternenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229370-sud-vidklav-na-23-kvitna-rozglad-apelacii-na-virok-sternenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229141-na-kordoni-z-rosieu-zatrimali-ekscinovnicupropagandistku-lnr-aku-sukali-sist-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229141-na-kordoni-z-rosieu-zatrimali-ekscinovnicupropagandistku-lnr-aku-sukali-sist-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229141-na-kordoni-z-rosieu-zatrimali-ekscinovnicupropagandistku-lnr-aku-sukali-sist-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229141-na-kordoni-z-rosieu-zatrimali-ekscinovnicupropagandistku-lnr-aku-sukali-sist-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228916-spravi-majdanu-arestuvali-se-odnogo-pidozruvanogo-u-vikradenni-lucenka-ta-verbickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228916-spravi-majdanu-arestuvali-se-odnogo-pidozruvanogo-u-vikradenni-lucenka-ta-verbickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228916-spravi-majdanu-arestuvali-se-odnogo-pidozruvanogo-u-vikradenni-lucenka-ta-verbickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228916-spravi-majdanu-arestuvali-se-odnogo-pidozruvanogo-u-vikradenni-lucenka-ta-verbickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229119-pidozruvanou-u-vikradenni-ta-katuvanni-gromadan-grecii-e-biznesvumen-iz-mikolaeva-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229119-pidozruvanou-u-vikradenni-ta-katuvanni-gromadan-grecii-e-biznesvumen-iz-mikolaeva-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229119-pidozruvanou-u-vikradenni-ta-katuvanni-gromadan-grecii-e-biznesvumen-iz-mikolaeva-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3229119-pidozruvanou-u-vikradenni-ta-katuvanni-gromadan-grecii-e-biznesvumen-iz-mikolaeva-zmi.html


 

Ексголова Держінспекції містобудування 

оскаржує в суді наказ про своє звільнення 

Юрій Васильченко просить Окружний 
адміністративний суд міста Києва скасувати 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17 березня 2021 року про його звільнення з 

посади голови Державної інспекції 
містобудування України. 

 

 

Харчування військових: у Міноборони 

розповіли про тендер, суд і відкриту справу 

Заступник міністра оборони України Ігор 
Халімон заявляє, що жорсткі тендерні умови 
для постачальників продуктів мають бути 

гарантією безперебійного постачання 
продуктів харчування для війська.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Нові санкції США проти Росії: Мова, яку 

розуміють у Кремлі 

Манера Путіна сприймати дипломатію за 
слабкість та ще більше тиснути на опонента 
цього разу не спрацює 

 

Дихати. Де хворим брати кисень, а 

волонтерам – сили 

Через стрімке зростання кількості хворих, 

кисневі концентратори треба постійно 
докуповувати, залазячи у мільйонні борги
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський закликав українців їхати до 

Туреччини на відпочинок 

Україні слід підтримати Туреччину та 

нарощувати туристичний потік, зокрема на тлі 
того, що РФ припинила туристичне 
сполучення з цією країною. 

 

 

У Нью-Йорку український шеф-кухар 

представив високу українську кухню ВІДЕО  

Шеф-кухар, популяризатор української кухні 
Євген Клопотенко дав звану вечерю для шефів 
провідних ресторанів Нью-Йорку у відомому 
серед українців ресторані «Веселка».

 

 

Чим корисна зелена цибуля і кому 

протипоказана ІНФ ОГРАФ ІКА 

Пагони цибулі - унікальна комбінація 
корисних речовин, потрібних саме навесні, і їх 
набагато більше навіть ніж у цибулі ріпчастій 

 

У чотирьох містах України працює 

безкоштовне таксі для онкопацієнтів 

У Києві, Львові, Запоріжжі та Полтаві під час 
локдауну онкопацієнти можуть замовити  
безкоштовне таксі, щоб доїхати до державного 
медичного закладу і назад додому.
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Українcького художника номінують на 

титул «Людина року-2020» у Гданську 

У польському місті Гданськ український 
художник Василь Нецко претендує на 
перемогу в конкурсі «Людина року-2020» в 
номінації «Культура».

 

 

В Укрзалізниці розповіли, як збираються 

поліпшити сполучення з Європою 

Реконструкція євроколії від станції Чоп до 
станції Ужгород значно покращить залізничне 
сполучення з Європою.  

 

Олімпійська вакцинація, вільні кажани та 

парламентське кварцування Ф ОТО ТИЖНЯ  

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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