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ТОП
Україна направила ноту про оголошення
небажаною особою радника посольства РФ
Міністерство закордонних справ України
направило ноту посольству Російської
Федерації в Україні про оголошення
небажаною особою одного з радників
посольства. Він має протягом 72 годин
залишити територію України.

РФ завершує формування ударнодесантного угруповання в Криму - Defense
Express Ф ОТ О, ВІДЕ О
На території тимчасово окупованого Криму
Російська Федерація завершує формування
ударно-десантного угруповання.

У ПАРЄ ініціювали політичну заяву щодо
військових провокацій РФ проти України
У Парламентській асамблеї Ради Європи
ініціювали підписання політичної заяви щодо
засудження військової ескалації і провокацій з
боку Росії біля кордонів України.

Військова ескалація: Кулеба запропонував
Євросоюзу план стримування Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба на засіданні глав МЗС країн
Європейського Союзу запропонував
покроковий план дій задля стримування
подальшої ескалації з боку Росії.

У Києві розпочалося щеплення вакциною
Pfizer Ф ОТ О
У столиці 19 квітня розпочалися щеплення
проти COVID-19 вакциною Pfizer. Всього
столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини.

Великодній кошик-2021: експерти
порахували, що здорожчало за рік
За розрахунками Національного наукового
центру «Інститут аграрної економіки» вартість
цьогорічного великоднього кошика буде на
25,8% вищою від торішньої і становитиме
близько 780 грн.

УКРАЇНА І СВІТ
Європа і США мають активізуватися, щоб
уникнути нової війни проти України Макрон
Європа і Сполучені Штати повинні прискорити
дипломатичні зусилля заради запобігання
новій російській агресії на українській землі.

Радником Байдена з питань РФ не буде
Рожанські, який виступав проти санкцій ЗМІ
Кандидатура глави Інституту перспективних
російських досліджень імені Джорджа Кеннана
при Центрі імені Вудро Вільсона - Метью
Рожанські - більше не розглядається на пост
старшого директора з питань Росії в Раді
національної безпеки США.

Українська делегація в ПАРЄ працюватиме
над візитом Міятович на тимчасово
окуповані території
Члени української делегації у Парламентській
асамблеї Ради Європи домовилися працювати
над можливим візитом комісара Ради Європи з
прав людини Дуні Міятович на тимчасово
окуповані території України.

ПЦУ звернулась до Путіна із закликом
покаятись та припинити війну
Український народ бажає жити у мирі та
порозумінні, але не дозволить знову накинути
на себе імперське ярмо.

Євросоюз не розглядає суверенітет України
як розмінну монету - Маас
Німеччина, ЄС не розглядають територіальну
цілісність, суверенітет України як розмінну
монету в переговорах з Росією.

Австрія розцінює дії Росії біля кордону
України та в Криму як «небезпечну гру з
вогнем»
Австрія глибоко занепокоєна порушенням
режиму припинення вогню на Сході України
та переміщенням російських військ уздовж
кордону з Україною та в тимчасово
окупованому Криму.

Відбивали «удари» з повітря: кораблі
України і Румунії провели навчання у
Чорному морі
В акваторії Чорного моря українські та
румунські ВМС провели спільні навчання типу
PASSEX.

КОРОНАВІРУС
У Києві та 18 областях перевищений рівень
госпіталізацій Т АБЛ ИЦ Я
У Києві та 18 областях рівень госпіталізацій
хворих на коронавірусну інфекцію перевищує
індикаторний показник 60 на 100 тис.
населення. У червоній зоні залишається
столиця та 12 областей.

Степанов заявляє про загрозу нового штаму
- подвійної мутації коронавірусу
Україна пройшла пік третьої хвилі
коронавірусу, проте в майбутньому їй
загрожує новий штам - так звана подвійна
мутація. l

У МОЗ розповіли, як зберігають Pfizer, що
потребує холоду до -80°
Заступник міністра охорони здоров'я головний державний санітарний лікар Віктор
Ляшко запевняє, що Україна забезпечує
необхідний холодовий ланцюг для зберігання
вакцини проти коронавірусу розробки PfizerBioNTech.

В Україні зменшилася динаміка
захворюваності на COVID-19 - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в
Україні зменшилась динаміка захворюваності
на коронавірусну хворобу COVID-19.

Епідеміолог назвала дві стратегії, які
стримують пандемію в Україні та світі
Головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю
"Епідеміологія" Наталія Виноград вважає. що
на сьогодні є дві головні стратегії стримування
COVID-19 - це епідемічний нагляд та
вакцинація.

COVID-19 у дітей і вагітних: в Україні
планують оновити протокол лікування
Міністерство охорони здоров'я планує оновити
протокол лікування COVID-19 в частині
допомоги дітям та вагітним.

У Києві через порушення карантину
закрили ще три ресторани і два нічні клуби
У Києві цими вихідними перевірили 40
закладів на дотримання карантинних вимог і
через їх порушення закрили п’ять ресторанів та
нічних клубів.

Прикордонники пояснили, кому не потрібна
самоізоляція після перетину КПВВ
Після прибуття з тимчасово окупованих
територій через контрольні пункти в'їздувиїзду не підлягають самоізоляції діти до 12
років, акредитовані

УКРАЇНА
Заступник глави МЗС Божок подав заяву
про повернення до виконання обов'язків
Заступник міністра закордонних справ України
Єгор Божок, який був тимчасово
відсторонений від посади на час розслідування
справи щодо п'ятого президента Петра
Порошенка і був реабілітований судом, подав
заяву про повернення до виконання обов'язків.

Кабмін перепризначив голову Державної
аудиторської служби
Кабінет Міністрів перепризначив Геннадія
Пліса на посаду голови Державної
аудиторської служби України.

В Укроборонпромі представили нового
директора «Зорі»-«Машпроєкту»
Миколаївське державне підприємство НВКГ
«Зоря»-«Машпроєкт» отримало нового
генерального директора. Ним став Олексій
Жуковець, який досі очолював Житомирський
бронетанковий завод.

У Раді зареєстрували 12 постанов про
скасування закону щодо інституту старост
У Верховній Раді зареєстровано 12 постанов
про скасування ухваленого закону щодо
розвитку інституту старост.

На херсонському заводі Укроборонпрому
відбулися зміни у керівництві
На херсонському державному заводі «Палада»,
що входить до складу Укроборонпрому,
відбулася зміна керівництва.

Авакову показали, як діятиме КОРД у разі
висадки ворожого десанту
На рівні Кабінету Міністрів та Ради
національної безпеки і оборони будуть
прийняті рішення щодо матеріального та
військово-технічного забезпечення підрозділів
на лінії зіткнення.

На Харківському авіазаводі представили
нового гендиректора
Харківське державне авіаційно-виробниче
підприємство (більш відоме як ХАЗ), яке
перебуває в стані банкрутства і має велику
зарплатну заборгованість, очолив його
колишній директор (із січня по серпень 2017
року) Олександр Кривоконь.

За роки окупації кількість ЗМІ у Криму
скоротилася на 80% — медіаекспертка
Кількість засобів масової інформації у Криму
за сім років окупації скоротилася майже на
80%.

ЕКОНОМІКА
Управитель «труби Медведчука» розраховує
на ₴1,1 мільйона доходу щомісяця
АТ «Укртранснафта» зобов’язується
забезпечити від 1,1 до 2,5 млн грн щомісячного
доходу держави від управління

Україна до осені може отримати транш
МВФ – радник Президента
Україна рухається в напрямку отримання
коштів від Міжнародного валютного фонду,
черговий транш може відбутися до вересня.

В Україні зменшилось виробництво молока
За січень-березень 2021 року виробництво
молока в Україні зменшилось на 6,2%
порівняно з аналогічним періодом 2020 року,
до 1,75 млн тонн.

Субсидій “на шару” вже не буде: вимоги для
отримання виплат посилюють
Через жорсткіші умови держава заощадить
кілька мільярдів гривень на рік. Та чи не
постраждають ті, хто справді потребує
державної допомоги?

ПРАВА ЛЮДИНИ
Політв'язня Марченка могли етапувати в
Росії без життєво необхідних ліків - дружина
Український політв'язень в РФ Олександр
Марченко, якому п'ять років тому видалили
щитовидну залозу, був етапований, імовірно,
не отримавши доступу до життєво необхідних
йому ліків.

У Росії провели акцію «Стратегії-18» на
підтримку кримських татар Ф ОТ О, ВІДЕ О
Петербурзькі активісти 18 квітня провели у
Виборзі чергову акцію "Стратегії-18" на
підтримку кримських татар.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа на 2,5 мільйона: чиновник з Кабміну
вимагав «відкат» за відновлення фасаду
Будинку уряду
Київська обласна прокуратура скерувала до
суду обвинувальний акт стосовно начальника
одного з управлінь Секретаріату Кабінету
Міністрів і фінансового директора товариства,
які вимагали 2,5 млн грн "відкату" на
відновленні фасадів Будинку уряду.
Трьох чиновників на Прикарпатті
звільнили через подвійне громадянство
На Прикарпатті контррозвідка СБУ на
подвійному громадянстві викрила трьох
посадовців. Їх посади передбачали обмежений
допуск до інформації.

Карткове шахрайство: нові "мутації"
старих схем
Шахраї навчились красти гроші з банківських
карток по-хакерськи технологічно. Але і
старих перевірених способів не цураються

СБУ викрила контрабанду «чорних»
препаратів для лікування ускладнень
COVID-19
Служба безпеки України викрила організовану
злочинну групу, яка незаконно ввозила
медичні препарати невідомого походження та
якості, зокрема засоби, рекомендовані під час
згортання крові при COVID-19.

ЕКСКЛЮЗИВ
Паризьке рандеву, мозаїка протистояння та
особливості пострадянського президентства
Президенти Франції та України провели
переговори у Парижі за віртуальної участі
Ангели Меркель

Гаврилов і російський бісер. Кремль
темнить щодо скупчення військ
Україна активувала Віденський документ
ОБСЄ, але РФ по-хамськи відмовилася
пояснювати свої дії

Нова Конституційна процедура: є
обнадійливе, є недоліки, є побажання
Законопроект №4533, що має реформувати
роботу КСУ, зніме низку недоречностей, але
не усуне всі проблеми, які виникають між
судом та виконавчою владою

Кордон і контрабанда. Без Атіли –
спокійніше...
Але закарпатські прикордонники кажуть: поки
буде різниця в цінах на цигарки, любителі
легкого заробітку не переведуться

СУСПІЛЬСТВО
У Києві попрощалися з письменником і
політиком Володимиром Яворівським
Церемонія прощання з письменником та
громадсько-політичним діячем Володимиром
Яворівським відбулася в київському СвятоМихайлівському Видубицькому монастирі.

Як впоратися з наслідками стресу: поради
від Центру громадського здоров’я
Стресові ситуації можуть призводити до
тахікардії, розладу шлунково-кишкового
тракту, поганої концентрації уваги тощо.
Серйозні травматичні події можуть
спричиняти гострий стресовий розлад.

Що почитати під час локдауну: новодруки
весни 2021 ОГ Л ЯД
Зібрали для Вас 18 нових книжок від
українських видавництв.

Куди і як подорожують українці: тренди
туризму-2021 ВІД П ОЧ ИН ОК 2 02 1
Тури на літо подорожчають, як тільки
скінчиться карантин, а у відкриття
європейських курортів наші туристи мало
вірять

Допоки локдаун: у Кличка анонсували
культурні події онлайн
Столичні заклади культури продовжують
проводити заходи в онлайн-форматі.

Суспільне запускає проєкт «НАШІ 30» спогади українців про перші роки
Незалежності
Суспільний мовник 19 квітня запускає
документальний мультимедійний проєкт
«НАШІ 30» до річниці Незалежності України.

На берегах Бузького лиману зацвіли дикі
півники ФОТО
На території Національного історикоархеологічного заповідника "Ольвія" на
берегах Бузького лиману зацвіли дикі півники.

«Меседж у космос»: мрії українців
відправили до зірки, що знаходиться за 12
світлових років
У рамках акції "Меседж у космос" понад 1000
зашифрованих у сигнал бажань українців
спрямували до зірки Teegarden's Star (Зоря
Тігардена), що знаходиться за 12 світлових
років від Сонячної системи.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького
8/16

