
                       Єдина країна – Дайджест 22.04.21 

 

 

ТОП 

 

Росія оголосила про відведення військ від 

кордонів з Україною 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив 

Генеральному штабу РФ і командувачам 

військами повернути до місць постійної 

дислокації війська, перекинуті останнім часом 

до кордонів України.

 

Зеленський прокоментував заяву Шойгу 

про відведення російських військ 

Президент Володимир Зеленський заявляє, що 

зменшення чисельності російських військ на 

кордоні пропорційно знижує напругу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233008-rosia-ogolosila-pro-vidvid-vijsk-vid-kordoniv-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233008-rosia-ogolosila-pro-vidvid-vijsk-vid-kordoniv-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233176-zelenskij-prokomentuvav-zaavu-sojgu-pro-vidvedenna-rosijskih-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233176-zelenskij-prokomentuvav-zaavu-sojgu-pro-vidvedenna-rosijskih-vijsk.html


 

Путін відповів на пропозицію Зеленського 

про зустріч: Готові прийняти в Москві 

Президент РФ Володимир Путін заявив, що 
готовий у Москві зустрітися з Президентом 

Володимиром Зеленським, але питання 

припинення війни на сході України 

обговорюватиме лише після переговорів 
української влади з «керівниками "ДНР" і 

"ЛНР"».

 

 

Росія залишає техніку 41-ї армії під 

Воронежем РОЗСЛІДУВАННЯ  

Загроза вторгнення російських регулярних 
військ в Україну зберігається, оскільки техніка 

41-ї армії ЗС РФ залишається на полігоні під 

Воронежем, як і

 

 

Деолігархізація в Україні потрібна, зокрема 

й у формі антимонопольних заходів в 

економіці - Етьєн де Понсен, Посол 

Французької Республіки в Україні ІНТЕРВ'Ю 

Наша розмова з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Франції в Україні 
Етьєном де Понсеном відбулась за кілька 

днів після візиту президента України … 

 

НАБУ оголосило у розшук Ігоря 

Гладковського 

Національне антикорупційне бюро оголосило в 

розшук підозрюваного у справі 

"Оптимумспецдеталі" Ігоря Гладковського.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233267-putin-vidpoviv-na-propoziciu-zelenskogo-pro-zustric-gotovi-prijnati-v-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233267-putin-vidpoviv-na-propoziciu-zelenskogo-pro-zustric-gotovi-prijnati-v-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233296-rosia-zalisae-tehniku-41i-armii-pid-voronezem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233296-rosia-zalisae-tehniku-41i-armii-pid-voronezem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232721-eten-de-ponsen-posol-francuzkoi-respubliki-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232721-eten-de-ponsen-posol-francuzkoi-respubliki-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232721-eten-de-ponsen-posol-francuzkoi-respubliki-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232721-eten-de-ponsen-posol-francuzkoi-respubliki-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232995-nabu-ogolosilo-u-rozsuk-igora-gladkovskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232995-nabu-ogolosilo-u-rozsuk-igora-gladkovskogo.html


 

На Чорнобильській АЕС встановили 

пам'ятник ліквідатору Лелеченку 

Біля центрального входу до адміністративно-
побутового корпусу №1 Чорнобильської АЕС 

встановили скульптурну композицію, 

присвячену

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз не ухвалив нових санкцій проти 

Росії, але ситуація може змінитися 

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, що 

відбулася 19 квітня, не ухвалила рішення щодо 
запровадження додаткових санкцій проти Росії 

за її агресивну поведінку, але це означає лише 

те, що розгляд цього питання триває між 
країнами-членами, які можуть ініціювати такі 

санкції. 

 

Питання ПДЧ для України абсолютно 

легітимне, потрібен консенсус НАТО - посол 

Франції 

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 

прогнозує, що питання надання Україні Плану 

дій щодо членства в НАТО розглядатиметься 

на саміті Альянсу в червні, але нагадує про 

необхідність консенсусу для його ухвалення.

 

 

Україна хоче зафіксувати свої 

євроатлантичні прагнення в документах 

саміту НАТО – Таран 

На майбутньому саміті НАТО, який 

відбудеться 14 червня, України планує вкотре 

заявити про серйозність євроатлантичних 
намірів та очікує, що ця позиція буде 

відображена у документах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232930-na-cornobilskij-aes-vstanovili-pamatnik-likvidatoru-lelecenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232930-na-cornobilskij-aes-vstanovili-pamatnik-likvidatoru-lelecenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233258-evrosouz-ne-uhvaliv-novih-sankcij-proti-rosii-ale-situacia-moze-zminitisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233258-evrosouz-ne-uhvaliv-novih-sankcij-proti-rosii-ale-situacia-moze-zminitisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233053-pitanna-pdc-dla-ukraini-absolutno-legitimne-potriben-konsensus-nato-posol-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233053-pitanna-pdc-dla-ukraini-absolutno-legitimne-potriben-konsensus-nato-posol-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233053-pitanna-pdc-dla-ukraini-absolutno-legitimne-potriben-konsensus-nato-posol-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233053-pitanna-pdc-dla-ukraini-absolutno-legitimne-potriben-konsensus-nato-posol-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232961-ukraina-hoce-zafiksuvati-svoi-evroatlanticni-pragnenna-v-dokumentah-samitu-nato-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232961-ukraina-hoce-zafiksuvati-svoi-evroatlanticni-pragnenna-v-dokumentah-samitu-nato-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232961-ukraina-hoce-zafiksuvati-svoi-evroatlanticni-pragnenna-v-dokumentah-samitu-nato-taran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232961-ukraina-hoce-zafiksuvati-svoi-evroatlanticni-pragnenna-v-dokumentah-samitu-nato-taran.html


 

Україна в ОБСЄ: Росія блокує прогрес на 

переговорах і вимагає визнання своїх 

маріонеток 

Росія обумовлює подальший прогрес на 

мирних переговорах з визнанням Україною 

російських маріонеток з ОРДЛО як сторони 

конфлікту, однак цього не станеться.

 

 

Сполучені Штати в ОБСЄ звинуватили 

Росію у нехтуванні мандатом спостерігачів 

Масштабне перешкоджання роботі СММ 

ОБСЄ на підконтрольній Росії території 
Донецької та Луганської областей є чіткою 

демонстрацією зневажання Москвою мандату 

цієї Місії. 

 

 

У МЗС відповіли Росії на обвинувачення 

України в «агресивних мілітаристських 

планах» 

Висловлювання представників МЗС Росії про 
оголошення "загальної мобілізації" в Україні є 

черговим прикладом дезінформації. 

 

Україна має сильні аргументи на апеляції 

щодо «скіфського золота» – Мін'юст 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Юридичні аргументи української сторони в 

Апеляційному суді Амстердама у справі про 

приналежність колекції «скіфського золота» є 

сильними та переконливими.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233149-ukraina-v-obse-rosia-blokue-progres-na-peregovorah-i-vimagae-viznanna-svoih-marionetok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233149-ukraina-v-obse-rosia-blokue-progres-na-peregovorah-i-vimagae-viznanna-svoih-marionetok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233149-ukraina-v-obse-rosia-blokue-progres-na-peregovorah-i-vimagae-viznanna-svoih-marionetok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233149-ukraina-v-obse-rosia-blokue-progres-na-peregovorah-i-vimagae-viznanna-svoih-marionetok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233252-spoluceni-stati-v-obse-zvinuvatili-rosiu-u-nehtuvanni-mandatom-sposterigaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233252-spoluceni-stati-v-obse-zvinuvatili-rosiu-u-nehtuvanni-mandatom-sposterigaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233269-u-mzs-vidpovili-rosii-na-obvinuvacenna-ukraini-v-agresivnih-militaristskih-planah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233269-u-mzs-vidpovili-rosii-na-obvinuvacenna-ukraini-v-agresivnih-militaristskih-planah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233269-u-mzs-vidpovili-rosii-na-obvinuvacenna-ukraini-v-agresivnih-militaristskih-planah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233269-u-mzs-vidpovili-rosii-na-obvinuvacenna-ukraini-v-agresivnih-militaristskih-planah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232943-ukraina-mae-silni-argumenti-na-apelacii-sodo-skifskogo-zolota-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232943-ukraina-mae-silni-argumenti-na-apelacii-sodo-skifskogo-zolota-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232943-ukraina-mae-silni-argumenti-na-apelacii-sodo-skifskogo-zolota-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232943-ukraina-mae-silni-argumenti-na-apelacii-sodo-skifskogo-zolota-minust.html


 

Нетаньягу написав Зеленському, що Ізраїль 

відкритий до співпраці 

Україна та Ізраїль мають значні перспективи 

розвитку подальшої співпраці. 

 

Посол Грузії після майже річної перерви 

повернувся в Україну 

Посол Грузії Теймураз Шарашенідзе 

повернувся в Україну.

 

 

ЄС закликав Росію не перешкоджати місії 

ОБСЄ на сході України 

Євросоюз закликав РФ забезпечити скасування 

усіх обмежень свободи пересування 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на 

контрольованій Росією території cходу 

України.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Заповненість ліжок із киснем перевищують 

Київ та шість областей ТАБЛИЦЯ  

У Києві та 16 областях рівень госпіталізацій 

хворих на коронавірусну інфекцію перевищує 

індикаторний показник 60 на 100 тис. 
населення. У червоній зоні перебувають 

столиця та 12 областей. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233284-netanagu-napisav-zelenskomu-so-izrail-vidkritij-do-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233284-netanagu-napisav-zelenskomu-so-izrail-vidkritij-do-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232799-posol-gruzii-pisla-majze-ricnoi-perervi-povernuvsa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232799-posol-gruzii-pisla-majze-ricnoi-perervi-povernuvsa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233288-es-zaklikav-rosiu-ne-pereskodzati-misii-obse-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233288-es-zaklikav-rosiu-ne-pereskodzati-misii-obse-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232806-zapovnenist-lizok-iz-kisnem-perevisuut-kiiv-ta-sist-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232806-zapovnenist-lizok-iz-kisnem-perevisuut-kiiv-ta-sist-oblastej.html


 

COVID-вакцина може захищати понад 

дев'ять місяців - імунолог 

Наразі немає підстав говорити про швидку 
втрату захисту від коронавірусу після 

вакцинації.

 

 

Україна отримає від ПРООН допомогу в ₴25 

мільйонів для подолання наслідків пандемії 

Україна отримає від ПРООН технічну 

допомогу на подолання наслідків пандемії 

COVID-19 на суму майже 25 млн грн. 

 

Визначати рівень антитіл до коронавірусу 

після вакцинації не потрібно — імунолог 

Голова Національної технічної групи експертів 
з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог 

Федір Лапій заявляє, що після вакцинації не 

потрібно визначати рівень антитіл до 

коронавірусу.

 

Імунолог каже, до COVID-щеплення є лише 

одне протипоказання 

Про це голова Національної технічної групи 

експертів з питань імунопрофілактики, лікар-
імунолог Федір Лапій повідомив під час 

вебінару «Вакцинація від COVID-19 для 

освітян», передає кореспондент Укрінформу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233262-covidvakcina-moze-zahisati-ponad-devat-misaciv-imunolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233262-covidvakcina-moze-zahisati-ponad-devat-misaciv-imunolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232784-ukraina-otrimae-vid-proon-dopomogu-v-25-miljoniv-dla-podolanna-naslidkiv-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232784-ukraina-otrimae-vid-proon-dopomogu-v-25-miljoniv-dla-podolanna-naslidkiv-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233104-viznacati-riven-antitil-do-koronavirusu-pisla-vakcinacii-ne-potribno-imunolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233104-viznacati-riven-antitil-do-koronavirusu-pisla-vakcinacii-ne-potribno-imunolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233157-imunolog-kaze-do-covidseplenna-e-lise-odne-protipokazanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233157-imunolog-kaze-do-covidseplenna-e-lise-odne-protipokazanna.html


 

Ізраїльська вакцина, яку, може, 

вироблятимуть в Україні 

Проблема в тому, що ця розробка належить до 
«векторних вакцин» – так само, як 

«проблемні» AstraZeneca та Johnson & 

Johnson…

 

 

Українська COVID-вакцина: Шмигаль дав 

два тижні на фінансові питання для 

створення лабораторії 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив 

визначити шляхи фінансування для створення 
в Україні сучасної лабораторії з розробки 

вакцин. 

 

У Миколаєві від COVID-19 померли дві 

породіллі 

У місті Миколаєві від наслідків COVID-19 за 

останній місяць померли дві породіллі. Дітей 

однієї вдалося врятувати, в іншої – ні.

 

УКРАЇНА 

 

Резніков: Ідея Росії – це федералізація 

України 

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Олексій 

Резніков вважає, що ідея Росії - це 
федералізація України, створення неспокійної 

зони, унеможливлення вступу України до 

НАТО та ЄС. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232516-izrailska-vakcina-aku-moze-viroblatimut-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232516-izrailska-vakcina-aku-moze-viroblatimut-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233248-ukrainska-covidvakcina-smigal-dav-dva-tizni-na-finansovi-pitanna-dla-stvorenna-laboratorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233248-ukrainska-covidvakcina-smigal-dav-dva-tizni-na-finansovi-pitanna-dla-stvorenna-laboratorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233248-ukrainska-covidvakcina-smigal-dav-dva-tizni-na-finansovi-pitanna-dla-stvorenna-laboratorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233248-ukrainska-covidvakcina-smigal-dav-dva-tizni-na-finansovi-pitanna-dla-stvorenna-laboratorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232945-u-mikolaevi-vid-covid19-pomerli-dvi-porodilli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232945-u-mikolaevi-vid-covid19-pomerli-dvi-porodilli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232801-reznikov-idea-rosii-ce-federalizacia-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232801-reznikov-idea-rosii-ce-federalizacia-ukraini.html


 

Денісова сказала, скільки осіб в ОРДЛО вже 

з російськими паспортами 

На тимчасово окупованих територіях 
Донецької і Луганської областей України 

орієнтовно 500 тис. осіб уже отримали 

російські паспорти.

 

Тищенко і Шевченко понесуть 

відповідальність за свої вчинки – Арахамія 

Народні депутати від фракції «Слуга народу» 
Микола Тищенко та Євгеній Шевченко 

понесуть відповідальність за свої вчинки.

 

 

Шмигаль анонсував скорочення 10% посад 

держслужбовців до кінця року 

Кількість посад державних службовців 

зменшиться на 10% у другому півріччі цього 

року в рамках скорочення надлишкових та 

реформи державного управління.

 

ЕКОНОМІКА 

 

«Тарифна» комісія оштрафувала 

«Київтеплоенерго» за порушення на ринку 

електрики 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила 

тариф на виробництво теплової енергії для 

"Київтеплоенерго" та оштрафувала компанію 

на 289 тис. грн. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232764-denisova-skazala-skilki-osib-v-ordlo-vze-z-rosijskimi-pasportami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232764-denisova-skazala-skilki-osib-v-ordlo-vze-z-rosijskimi-pasportami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232773-tisenko-i-sevcenko-ponesut-vidpovidalnist-za-svoi-vcinki-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232773-tisenko-i-sevcenko-ponesut-vidpovidalnist-za-svoi-vcinki-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233178-smigal-anonsuvav-skorocenna-10-derzsluzbovciv-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233178-smigal-anonsuvav-skorocenna-10-derzsluzbovciv-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232870-tarifna-komisia-ostrafuvala-kiivteploenergo-za-porusenna-na-rinku-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232870-tarifna-komisia-ostrafuvala-kiivteploenergo-za-porusenna-na-rinku-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232870-tarifna-komisia-ostrafuvala-kiivteploenergo-za-porusenna-na-rinku-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232870-tarifna-komisia-ostrafuvala-kiivteploenergo-za-porusenna-na-rinku-elektriki.html


 

В Україні утворять пости для контролю 

безпечності продуктів – 

Держпродспоживслужба ЯКІСНЕ ЖИТТЯ 

В Україні до кінця 2023 року буде побудовано 

в рамках програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України» 

10 прикордонних інспекційних постів (ПІП) 

для контролю безпечності харчових продуктів.

 

 

Дві фінустанови добровільно відмовилися 

від ліцензій - Нацбанк 

Національний банк України відкликав 

(анулював) ліцензії на провадження 
господарської діяльності з надання фінансових 

послуг (крім професійної 

 

У Києві модернізують систему 

теплопостачання за € 140 мільйонів кредиту 

ЄБРР 

Київрада для реалізації інвестиційного проєкту 

модернізації системи централізованого 
теплопостачання столиці підтримала залучення 

кредиту Європейського банку реконструкції та 

розвитку комунальним підприємством 

«Київтеплоенерго». 

 

Укрзалізниця і польська Pesa 

співпрацюватимуть для відновлення 

дизель-поїздів 

АТ "Укрзалізниця" та Pesa Bydgoszcz S.A. 

обговорили програму співпраці з відновлення 

дизель-поїздів польського виробництва.  

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232901-v-ukraini-utvorat-posti-dla-kontrolu-bezpecnosti-produktiv-derzprodspozivsluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232901-v-ukraini-utvorat-posti-dla-kontrolu-bezpecnosti-produktiv-derzprodspozivsluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232901-v-ukraini-utvorat-posti-dla-kontrolu-bezpecnosti-produktiv-derzprodspozivsluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232901-v-ukraini-utvorat-posti-dla-kontrolu-bezpecnosti-produktiv-derzprodspozivsluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233036-dvi-finustanovi-dobrovilno-vidmovilisa-vid-licenzij-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233036-dvi-finustanovi-dobrovilno-vidmovilisa-vid-licenzij-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233112-u-kievi-modernizuut-sistemu-teplopostacanna-za-140-miljoniv-kreditu-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233112-u-kievi-modernizuut-sistemu-teplopostacanna-za-140-miljoniv-kreditu-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233112-u-kievi-modernizuut-sistemu-teplopostacanna-za-140-miljoniv-kreditu-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233112-u-kievi-modernizuut-sistemu-teplopostacanna-za-140-miljoniv-kreditu-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233136-ukrzaliznica-i-polska-pesa-spivpracuvatimut-dla-vidnovlenna-dizelpoizdiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233136-ukrzaliznica-i-polska-pesa-spivpracuvatimut-dla-vidnovlenna-dizelpoizdiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233136-ukrzaliznica-i-polska-pesa-spivpracuvatimut-dla-vidnovlenna-dizelpoizdiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233136-ukrzaliznica-i-polska-pesa-spivpracuvatimut-dla-vidnovlenna-dizelpoizdiv.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Не Навальним єдиним: у ПАРЄ нагадали 

про українських політв'язнів у Росії 

У Парламентській асамблеї Ради Європи 
нагадали, що опозиційний політик Олексій 

Навальний – не єдиний, хто страждає в 

ув'язненні російського владного режиму. 

 

Перспективи обміну полоненими на 

Великдень поки не оптимістичні - Денісова 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова заявила, що поки що не 
може сказати нічого оптимістичного щодо 

перспектив обміну з окупантами 

утримуваними особами. 

 

В Україну повернулися рибалки, затримані 

ФСБ у Чорному морі 

До Очакова на Миколаївщині повернулись 

рибалки, затримані ФСБ Росії у Чорному морі 

два дні тому, 20 квітня.

 

 

У Криму делегат Курултаю отримав 

«попередження про неприпустимість 

порушення закону» 

У тимчасово окупованому Криму делегат 
Курултаю кримськотатарського народу Рустем 

Меннанов, який мешкає в Совєтському районі, 

отримав так зване «попередження про 

неприпустимість порушення закону».

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232898-ne-navalnim-edinim-u-pare-nagadali-pro-ukrainskih-politvazniv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232898-ne-navalnim-edinim-u-pare-nagadali-pro-ukrainskih-politvazniv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232846-perspektivi-obminu-polonenimi-na-velikden-poki-ne-optimisticni-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232846-perspektivi-obminu-polonenimi-na-velikden-poki-ne-optimisticni-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233016-v-ukrainu-povernulisa-ribalki-zatrimani-fsb-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233016-v-ukrainu-povernulisa-ribalki-zatrimani-fsb-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232716-u-krimu-delegat-kurultau-otrimav-poperedzenna-pro-nepripustimist-porusenna-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232716-u-krimu-delegat-kurultau-otrimav-poperedzenna-pro-nepripustimist-porusenna-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232716-u-krimu-delegat-kurultau-otrimav-poperedzenna-pro-nepripustimist-porusenna-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232716-u-krimu-delegat-kurultau-otrimav-poperedzenna-pro-nepripustimist-porusenna-zakonu.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справа про «плівки Вовка»: судді ОАСК 

обрали запобіжний захід 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний 
захід у вигляді застави розміром 227 тис. грн 

судді Окружного адмінсуду Києва. 

 

На Житомирщині затримали агента ФСБ 
ВІДЕО 

Правоохоронці затримали у Житомирській 

області агента ФСБ Росії.  

 

Справа на 72 мільйони: завершилося 

слідство щодо ексглави правління банку 

«Аркада» 

Нацполіція завершила слідство за фактом 

розкрадання активів банку «Аркада». 

 

 

Фальсифікували фінансові документи: СБУ 

викрила дезінформаторів Нацбанку 

Кіберфахівці Служби безпеки України 
задокументували протиправну діяльність 

голови правління та головного бухгалтера 

одного із банків: вони фальсифікували 
фінансову документацію під час подачі 

звітності до Національного банку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232851-sprava-pro-plivki-vovka-suddi-oask-obrali-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232851-sprava-pro-plivki-vovka-suddi-oask-obrali-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233129-na-zitomirsini-zatrimali-agenta-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233129-na-zitomirsini-zatrimali-agenta-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233040-sprava-na-72-miljoni-zaversilosa-slidstvo-sodo-eksglavi-pravlinna-banku-arkada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233040-sprava-na-72-miljoni-zaversilosa-slidstvo-sodo-eksglavi-pravlinna-banku-arkada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233040-sprava-na-72-miljoni-zaversilosa-slidstvo-sodo-eksglavi-pravlinna-banku-arkada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3233040-sprava-na-72-miljoni-zaversilosa-slidstvo-sodo-eksglavi-pravlinna-banku-arkada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232978-falsifikuvali-finansovi-dokumenti-sbu-vikrila-dezinformatoriv-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232978-falsifikuvali-finansovi-dokumenti-sbu-vikrila-dezinformatoriv-nacbanku.html


 

Примусовий аборт: голова Миколаївської 

облради вимагає звільнити керівницю 

інтернату 

Голова Миколаївської обласної ради Ганна 

Замазєєва наполягає на звільненні керівника 

інтернатного закладу, де вихованці нібито 

примусово було зроблено аборт.

 

 

Апеляційний адмінсуд визнав законним 

перейменування проспекту Бандери в Києві 

Шостий апеляційний адмінсуд визнав 

законним перейменування проспекту Степана 

Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Путін перейшов до езопової мови, 

навальненці - до протестів 

Що все це може означати для України?

 

ПАРЄ сьогодні: неспроможність під 

прикриттям прав людини? 

Рада Європи та її Парламентська асамблея і 
далі не помічають головних загроз 

європейським цінностям, миру і безпеці 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233067-primusovij-abort-golova-mikolaivskoi-oblradi-vimagae-zvilniti-kerivnicu-internatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233067-primusovij-abort-golova-mikolaivskoi-oblradi-vimagae-zvilniti-kerivnicu-internatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233067-primusovij-abort-golova-mikolaivskoi-oblradi-vimagae-zvilniti-kerivnicu-internatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3233067-primusovij-abort-golova-mikolaivskoi-oblradi-vimagae-zvilniti-kerivnicu-internatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233049-apelacijnij-adminsud-viznav-zakonnim-perejmenuvanna-prospektu-banderi-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3233049-apelacijnij-adminsud-viznav-zakonnim-perejmenuvanna-prospektu-banderi-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232791-putin-perejsov-do-ezopovoi-movi-navalnenci-do-protestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232791-putin-perejsov-do-ezopovoi-movi-navalnenci-do-protestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233154-pare-sogodni-nespromoznist-pid-prikrittam-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233154-pare-sogodni-nespromoznist-pid-prikrittam-prav-ludini.html


 

Повернення дорожнього збору в Україні: до 

чого готуватися автомобілістам 

Розслаблятись не варто. Уряд хоче зменшити 
кількість старих авто та змусити вітчизняних 

автовласників “по-новому” платити податки?

 

Олександр Шовковський: «Вперше почав 

працювати з психологом перед ЧС-2006» 

Знаменитий воротар «Динамо» і збірної 

України розповідає про те, як долав складні 

періоди в кар’єрі.  

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

«Куб» на алеї Героїв Небесної Сотні 

демонтують 

Цього тижня на алеї Героїв Небесної Сотні 

демонтують тимчасову конструкцію 
Виставково-освітнього простору «М3: Майдан. 

Меморіал. Музей», або, як скорочено його 

називали, – «Куб». 

 

З ініціативи Олени Зеленської розробили 

план взаємодії міністерств проти 

домашнього насильства 

З ініціативи першої леді Олени Зеленської 

розробили план міжсекторальної взаємодії 

міністерств і відомств для протидії 

домашньому насильству. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232933-povernenna-doroznogo-zboru-v-ukraini-do-cogo-gotuvatisa-avtomobilistam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232933-povernenna-doroznogo-zboru-v-ukraini-do-cogo-gotuvatisa-avtomobilistam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3232819-oleksandr-sovkovskij-vperse-pocav-pracuvati-z-psihologom-pered-cs2006.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3232819-oleksandr-sovkovskij-vperse-pocav-pracuvati-z-psihologom-pered-cs2006.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3232983-kub-na-alei-geroiv-nebesnoi-sotni-demontuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3232983-kub-na-alei-geroiv-nebesnoi-sotni-demontuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233254-z-iniciativi-oleni-zelenskoi-rozrobili-plan-vzaemodii-ministerstv-proti-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233254-z-iniciativi-oleni-zelenskoi-rozrobili-plan-vzaemodii-ministerstv-proti-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233254-z-iniciativi-oleni-zelenskoi-rozrobili-plan-vzaemodii-ministerstv-proti-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233254-z-iniciativi-oleni-zelenskoi-rozrobili-plan-vzaemodii-ministerstv-proti-domasnogo-nasilstva.html


 

Для мовників на територію Криму 

оголосили перший тендер 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій оголосило перший 

тендер для мовників на територію Криму та 

Севастополя.

 

 

Чому корисно бігати: розповідає Центр 

громадського здоров’я 

Фізична активність запобігає виникненню 

серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, 
кількох видів раку, а фізичні навантаження – 

поліпшують якість життя та добробуту. 

 

Маски й термометри: як складатимуть 

«карантинне» ЗНО ВІДЕО  

Температурний скринінг буде обов'язковою 

умовою участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні (ЗНО). 

 

Ужгород анонсував Дні сакури з ярмарком, 

фудкортом та польотом на повітряній кулі 

В Ужгороді найближчими вихідними, 23-25 

квітня, проведуть Дні сакури. Заплановані 

відкриті екскурсії, ярмарок, фудкорт та 

панорамний політ на повітряній кулі – усе із 

дотриманням карантинних обмежень. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233058-dla-movnikiv-na-teritoriu-krimu-ogolosili-persij-tender.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233058-dla-movnikiv-na-teritoriu-krimu-ogolosili-persij-tender.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232310-comu-korisno-bigati-rozpovidae-centr-gromadskogo-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232310-comu-korisno-bigati-rozpovidae-centr-gromadskogo-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233277-maski-j-termometri-ak-skladatimut-karantinne-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233277-maski-j-termometri-ak-skladatimut-karantinne-zno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3233062-uzgorod-anonsuvav-dni-sakuri-z-armarkom-fudkortom-ta-polotom-na-povitranij-kuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3233062-uzgorod-anonsuvav-dni-sakuri-z-armarkom-fudkortom-ta-polotom-na-povitranij-kuli.html


 

У ніч на 26 квітня відбудеться мистецька 

акція Chornobyl.35 

У місті Чорнобиль в ніч з 25 на 26 квітня 

відбудеться мистецька акція Chornobyl.35. 

 

 

7 причин включити редис у свій раціон 
ІНФОГРАФІКА 

Редис - один з перших овочів, що з’являється 

на ринку навесні. Він містить велику кількість 

корисних речовин, які необхідні організму 
людини, що є актуальним для профілактики 

весняного авітамінозу.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3233244-u-nic-na-26-kvitna-vidbudetsa-mistecka-akcia-chornobyl35.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3233244-u-nic-na-26-kvitna-vidbudetsa-mistecka-akcia-chornobyl35.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232672-7-pricin-vkluciti-redis-u-svij-racion.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232672-7-pricin-vkluciti-redis-u-svij-racion.html

