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ТОП
Штати дають $155 мільйонів на розвиток
України
Сполучені Штати Америки через Агентство з
міжнародного розвитку (USAID) оголосили
про надання Україні додаткового фінансування
на розвиток у розмірі 155 млн доларів.

У ПАРЄ закликають Росію припинити
військові провокації біля кордонів України
ЗАЯВА

У Парламентській асамблеї Ради Європи
вказують Росії на зрив мирних зусиль із
урегулювання ситуації на сході України та
закликають припинити військові провокації й
ескалацію.

У ПАРЄ Гончаренку не дозволили
демонструвати український прапор з
передової ВІ ДЕО
У Парламентській асамблеї Ради Європи
народному депутату Олексію Гончаренку не
дозволили продемонструвати український
національний прапор, доставлений із зони
проведення Операції об'єднаних сил на сході
України.
Рада Європи не може опікуватися
питаннями безпеки на сході України –
генсек
Рада Європи за своїми статутними
повноваженнями не спроможна вирішувати
питання безпеки на сході України.

Кулеба застеріг світ від наративу про Росію
як «фортецю», оточену Україною й НАТО
Кремль для виправдання подальшої агресії
проти України в очах міжнародної спільноти
та власного населення може вдатися до
застарілого наративу про

Припинення вогню: в українській делегації
заявили про прогрес у переговорах ТКГ
Підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної
групи вдалося суттєво просунутися у питаннях
щодо посилення режиму припинення вогню від
22 липня 2020 року.

У Європарламенті запропонували створити
для України «план дій» щодо членства в ЄС
ЄС варто розробити для країн Східного
партнерства «план дій» щодо членства за
аналогом подібного документа, що існує в
НАТО.

УКРАЇНА І СВІТ
Українська делегація у ПАРЄ назвала
найважливіший напрямок своєї роботи
В українській делегації в ПАРЄ вважають
одним із найважливіших напрямків роботи на
весняній сесії консолідацію союзників довкола
заяви членів Парламентської асамблеї Ради
Європи “Балтік+” щодо провокацій Російської
Федерації та ескалації військових дій.

Меркель заявила, що критикує Путіна в
особистих розмовах
Канцлер ФРН Ангела Меркель стверджує, що
не стримується у своїй критиці під час розмов з
президентом Росії Володимиром Путіним.

Запуск Nord Stream 2 міг би розв’язати руки
Росії для агресії проти України – Кулеба
Проєкт газопроводу «Північний потік-2», як і
попередній проєкт «Північний потік» від
початку планувалися як політичні, з єдиною
метою – обійти Україну у постачанні
російського газу до ЄС, щоб розв’язати руки

Франція і Німеччина при розробці
«кластерів» враховують «червоні лінії
України» - посол де Понсен
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен
запевнив, що при розробці проєкту “Ключових
кластерів з реалізації Мінських угод” Франція і
Німеччина враховують позицію України щодо
“червоних ліній” у врегулювання збройного
конфлікту на сході нашої держави.
Нуланд: Корупція – інструмент, який
використовує Кремль в Україні
Номінантка на посаду заступника державного
секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що
російська влада використовує корупцію, щоб
підірвати Україну зсередини та підкупляти
урядовців.

Російська ескалація: Таран зустрівся з
тимчасовою повіреною у справах США
Міністр оборони Андрій Таран і тимчасово
повірена у справах США в Україні Крістіна
Квін на фоні російської ескалації обговорили
підтримку Сполученими Штатами нарощення
спроможностей ЗСУ.

Макрон може відвідати Україну на початку
літа - посол Франції
Президент Франції Еммануель Макрон під час
зустрічі з Президентом Володимиром
Зеленським у Парижі підтвердив бажання
відвідати Україну, візит може відбутися ще на
початку літа.

«Тверда як скеля»: Естонія запевнила
Україну у своїй підтримці
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка
очолює і урядову комісію з питань безпеки,
запевнила, що країна засуджує військовий тиск
Росії, її інформопераціі проти України, і
«тверда як скеля» у підтримці суверенітету
України, її євроатлантичної інтеграції.

Як не потрапити під санкції: МЗС України
запустило інформкампанію для жителів
Євросоюзу
Міністерство закордонних справ України
запустило кампанію для жителів країн
Європейського Союзу з інформацією про те, як
не потрапити під санкції.

КОРОНАВІРУС
У Києві та 18 областях перевищений рівень
госпіталізацій ТАБЛИЦЯ
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.

Україна пройшла пік третьої хвилі
коронавірусу – Степанов
Минулого тижня в Україні зафіксовано на 13,5
тисяч менше хворих на COVID-19, ніж
позаминулого, а також зменшилася кількість
госпіталізацій.

МОЗ очікує 22 квітня поставку вакцин
AstraZeneca від COVAX
Міністерство охорони здоров’я (МОН) очікує
поставку вакцин AstraZeneca від COVAX
найближчими днями.

Вакцина від COVID-19 у пігулках?
Найближчим часом!
Щепитися, як від грипу, – щороку.
Пропонуємо огляд новинок ринку
антиковідних вакцин: Фінлядія, Куба, Ізраїль…
Україна?

Про час вакцинації другою дозою Covishield
повідомлятимуть телефоном
Людей, які вакцинувалися першою дозою
вакцини проти коронавірусу Covishield, будуть
повідомляти про час і місце проведення
щеплення другою дозою за залишеним
контактним номером.

Імунолог пояснив, чому збільшили інтервал
між двома щепленнями AstraZeneca
Різниця в інтервалах між повторним
щепленням вакцинами від коронавірусу
розробки AstraZeneca та Pfizer може залежати
від типу вакцини; щодо вакцини

УКРАЇНА
У «Слузі народу» відреагували на зустріч
депутата Шевченка з Лукашенком
Депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній
Шевченко, який зустрівся з Олександром
Лукашенком, не був делегований на
проведення перемовин з офіційними особами
Білорусі, а фракція "Слуга народу" буде
вимагати від нього пояснень.

«Слуги народу» на засіданні обговорять
кандидатуру Галущенка на посаду міністра
енергетики
Народні депутати від "Слуги народу" на
засіданні фракції у четвер серед іншого
обговорять кандидатуру на посаду міністра
енергетики Германа Галущенка.

Ткаченко - про «російську українську»: Не
зовсім розумію, що це таке
Міністр культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко переконаний, що рано чи
пізно українська мова в Україні може стати не
просто державною, а

В Україні створюють електронний кабінет
ветеранів
Міністерство у справах ветеранів працює над
створенням електронного кабінету ветеранів,
де буде розміщена інформація стосовно пільг
та наявних програм, які вони отримують або
можуть отримати відповідно до своєї пільгової
категорії.

Рух ЧЕСНО запустив Музей агітації та
політичного трешу
Рух ЧЕСНО до другої річниці президентських
виборів запустив Музей агітації та політичного
трешу.

ЕКОНОМІКА
Наглядова рада ПриватБанку затвердила
двох осіб у складі правління банку
Наглядова рада ПриватБанку затвердила
результати конкурсного відбору двох посад у
складі правління банку.

Завдяки спрощеним закупівлям держава
заощадила 3 млрд грн - Василь Задворний,
директор ДП “Прозорро” ІНТЕРВ'Ю
19 квітня минув рік з моменту набрання
чинності новою редакцією Закону “Про
публічні закупівлі”.

Україна готується до конференції міністрів
країн – членів СОТ
Україна готується до дванадцятої конференції
міністрів країн – членів Світової організації
торгівлі (СОТ).

Підприємці у «червоних» зонах уже можуть
реєструватися на отримання ₴ 8 тисяч
Підприємці та наймані працівники, діяльність
яких була призупинена на час перебування
регіону, в якому вони працюють, у “червоній”
зоні, з 19 квітня 2021

ВВП України цьогоріч зросте на 4,7% –
прогноз
Зростання валового внутрішнього продукту
України у 2021 році очікується на рівні 4,7%.

Вітроенергетика після «зеленого» тарифу: в
Україні обговорюють майбутнє галузі
В Україні стартувала Міжнародна
вітроенергетична конференція 2021
«Вітроенергетичний сектор: перехід від
«зеленого» тарифу до ринкових умов».

Гривня здешевшала на тлі ескалації
військових дій на Сході — Данилишин
Обмінний курс гривні до долара США на
міжбанківському ринку за тиждень знецінився
на 0,3%, зокрема через повідомлення про
ескалацію військових дій на сході України та
зниження обсягу пропозиції іноземної валюти
з боку клієнтів банків.

ПРАВА ЛЮДИНИ
В окупованому Криму редактора газети
оштрафували за публікацію доповіді ООН зі
згадкою Меджлісу
В окупованому Росією Криму «суд»
оштрафував на 4 тисячі рублів (1500 грн)
редактора кримськотатарської газети
«Къырым» Бекіра Мамутова за публікацію
доповіді Генсека ООН.

В Україні хочуть створити реєстр
захисників, які перебувають у місцях
несвободи
Консультативна рада з питань забезпечення
прав і свобод захисників України вже
напрацьовує методологію роботи щодо
внесення пропозицій стосовно помилування
військовослужбовців та ветеранів.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд продовжить розгляд справи Шеремета
27 квітня
Шевченківський районний суд Києва 27 квітня
продовжить розгляд справи про вбивство
журналіста Павла Шеремета за
обвинуваченням Юлії Кузьменко, Яни Дугарь і
Андрія Антоненка.

Справи Майдану: суд Києва заочно
арештував ексглаву МВС і його заступника
Печерський райсуд столиці заочно
заарештував колишніх міністра внутрішніх
справ та його заступника у справі організації
поставки в Україну російських гранат під час
Євромайдану.

Помер чоловік, який намагався зґвалтувати
жінку в поїзді «Маріуполь-Київ»
Чоловік, який влітку побив і намагався
зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ",
помер у лікарні, куди його госпіталізували із
СІЗО.

Український хакер обікрав іноземні банки
на десятки мільйонів доларів
Служба безпеки України затримала
українського хакера, який вкрав десятки
мільйонів доларів з американських і
канадських банків.

Оформлювали у Франції «біженців»: в
Україні ліквідували канал торгівлі людьми
Співробітники Держприкордонслужби спільно
з представниками Нацполіції України та
міграційної поліції Одещини у рамках
співпраці з правоохоронними органами
Франції припинили функціонування каналу
торгівлі людьми.

ЕКСКЛЮЗИВ
Нова антикорупційна стратегія збереже
країні 200 млрд грн - Олександр Новіков,
голова НАЗК ІНТЕРВ'Ю
Хто в нашій країні не знає, що корупція - зло,
співставне з війною? Ба більше, ми всі готові
боротися з корупцією.

Танки для нас – ідеальний варіант, тому що
рівномірно завантажуються роботою всі
цехи - Василь Крилас, гендиректор ДП
«Завод ім. Малишева» ІНТЕРВ'Ю
Днями в «Укроборонпромі» заявили:
державне підприємство «Завод ім.
Малишева», яке вже практично 10 років
перебуває у стані банкрутства,

Чи так це важко – не вбивати журавлів?
АНАЛІТИКА

Іде слідство, тривають дискусії, а птахи в
“Асканії-Новій” продовжують гинути

СУСПІЛЬСТВО
Чорногорія скасувала всі обмеження для
туристів з України
Чорногорія скасувала усі обмеження на в'їзд
для туристів з України, Північної Македонії,
РФ та Білорусі.

Ткаченко: У Росії знову намагаються
привласнити український борщ
У РФ запустили проєкт під назвою «Розкуси
Росію», в якому український борщ знову
видають за власну страву

МКІП презентувало загальнонаціональний
проєкт з медіаграмотності
Міністерство культури та інформаційної
політики України презентувало
загальнонаціональний проєкт з
медіаграмотності.

МОЗ рекомендує планувати літній
відпочинок усередині країни
Головний державний санітарний лікар,
заступник міністра охорони здоров’я Віктор
Ляшко рекомендує планувати літній
відпочинок усередині країни, в місцях, де
менше скупчення людей.

Великодній кошик: найдешевший на
Тернопільщині, найдорожчий - у Києві
Повний великодній кошик, що включає м’ясні
продукти, сир, яйця, паску,

Посольство України анонсувало
конференцію щодо поширення української
літератури в Кувейті
Посольство України в Кувейті у співпраці з
Українським інститутом книги проведуть 25
травня об 11:00 zoom-конференцію,
присвячену перспективам виходу української
літератури на книжковий ринок Кувейту.

На площі Перемоги облаштують
велодоріжки
На площі Перемоги реконструюють об’єкти
дорожньо-транспортної інфраструктури, аби
сформувати високоефективну систему
безперешкодного, комфортного і безпечного
дорожнього руху.

У Києві запустили перше радіо для
школярів
У Києві в тестовому режимі запрацювало
перше онлайн радіо «П.О.Р.Ш.» для школярів.

Суперфуд кульбаба: кому корисна і кому
протипоказана І НФ ОГРАФІ КА
Кульбаба - сонячна весняна квітка, росте скрізь
і нічого не коштує, а використовувати її можна
не тільки з лікувальною метою, а й для
приготування варення, кави та салату
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