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ТОП 

 

У Держдепі США розповіли про зустріч 

Блінкена й Кулеби 

Підтримка України Сполученими Штатами на 

тлі російської агресії, а також проведення 

реформ, антикорупційні зусилля та прагнення 

України в ЄС стали основними темами першої 
зустрічі глав зовнішньополітичних відомств 

двох країн.

 

 
 

 

Міністр оборони Туреччини виступив із 

заявою стосовно ситуації на сході України 

Туреччина стурбована загостренням нинішньої 

ситуації на сході України та виступає за її 

мирне врегулювання на засадах міжнародного 
права, не визнає тимчасової окупації 

Кримського півострова, підтримує кримських 

татар. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227167-u-derzdepi-ssa-rozpovili-pro-zustric-blinkena-j-kulebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227167-u-derzdepi-ssa-rozpovili-pro-zustric-blinkena-j-kulebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227179-ministr-oboroni-tureccini-vistupiv-iz-zaavou-stosovno-situacii-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227179-ministr-oboroni-tureccini-vistupiv-iz-zaavou-stosovno-situacii-na-shodi-ukraini.html


 

Зеленський затвердив стратегію для 

Представництва Президента України в 

Криму 

Президент Володимир Зеленський 

підписав Указ № 160/2021 «Про пріоритетні 

напрями діяльності Представництва 

Президента України в Автономній Республіці 
Крим», яким затвердив стратегію діяльності 

цього органу. 

 

 

Єгипет заарештував судно, яке блокувало 

Суецький канал 

Влада Єгипту заарештувала вантажне судно 

компанії Ever Given, яке минулого місяця 

зазнало аварії та заблокувало рух Суецьким 
каналом, і вимагає 916 мільйонів доларів США 

компенсації за завдані збитки. 

 

 

У світі зафіксували понад 138 мільйонів 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 14 квітня зафіксували 

138 024 148 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

В Україні за добу - 14 553 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 13 квітня, 

зареєстрували 14 553 випадки COVID-19.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227153-zelenskij-zatverdiv-strategiu-dla-predstavnictva-prezidenta-ukraini-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227153-zelenskij-zatverdiv-strategiu-dla-predstavnictva-prezidenta-ukraini-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227153-zelenskij-zatverdiv-strategiu-dla-predstavnictva-prezidenta-ukraini-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227153-zelenskij-zatverdiv-strategiu-dla-predstavnictva-prezidenta-ukraini-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227173-egipet-zaarestuvav-sudno-ake-blokuvalo-sueckij-kanal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227173-egipet-zaarestuvav-sudno-ake-blokuvalo-sueckij-kanal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227241-u-sviti-zafiksuvali-ponad-138-miljoniv-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227241-u-sviti-zafiksuvali-ponad-138-miljoniv-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227253-v-ukraini-za-dobu-14-553-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227253-v-ukraini-za-dobu-14-553-vipadkiv-koronavirusu.html


СВІТ 

 

МЗС Латвії висловило протест через 

поведінку військового аташе при посольстві 

РФ 

МЗС Латвії висловило протест тимчасовому 

повіреному у справах Російської Федерації 

Вадиму Васильєву в зв'язку з порушенням 

військовим аташе Русланом Ушаковим 

запроваджених через COVID-19 обмежень. 

 

Білорусь звинуватила Польщу у порушенні 

авіапростору - Варшава заперечує 

Міноборони Білорусі заявило про порушення 
повітряного простору республіки з боку 

Польщі, однак у польському 

оборонномувідомстві відкидають ці 

звинувачення.

 

 

Канада скасувала дозволи на експорт зброї 

до Туреччини 

Канада скасувала дію двох десятків дозволів на 

експорт до Туреччини товарів військового 

призначення через неавторизоване 
використання канадських технологій під час 

конфлікту у Нагірному Карабаху минулого 

року.

 

 

ЗМІ повідомили про атаку на ізраїльське 

судно біля берегів ОАЕ 

На ізраїльське торгове судно в Аравійському 

морі біля берегів емірату Фуджейра в ОАЕ 

була здійснена атака.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227203-mzs-latvii-vislovilo-protest-cerez-povedinku-vijskovogo-atase-pri-posolstvi-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227203-mzs-latvii-vislovilo-protest-cerez-povedinku-vijskovogo-atase-pri-posolstvi-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227203-mzs-latvii-vislovilo-protest-cerez-povedinku-vijskovogo-atase-pri-posolstvi-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227203-mzs-latvii-vislovilo-protest-cerez-povedinku-vijskovogo-atase-pri-posolstvi-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227157-bilorus-zvinuvatila-polsu-u-porusenni-aviaprostoru-varsava-zaperecue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227157-bilorus-zvinuvatila-polsu-u-porusenni-aviaprostoru-varsava-zaperecue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227209-kanada-skasuvala-dozvoli-na-eksport-zbroi-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227209-kanada-skasuvala-dozvoli-na-eksport-zbroi-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227218-zmi-povidomili-pro-ataku-na-izrailske-sudno-bila-beregiv-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227218-zmi-povidomili-pro-ataku-na-izrailske-sudno-bila-beregiv-oae.html


 

Іран заявив про намір збагачувати уран до 

60% 

Після інциденту на іранському ядерному 
об'єкті в Натанзі, в якому влада країни 

звинуватила Ізраїль, Тегеран повідомив про 

намір з 14 квітня збагачувати уран до 60 

відсотків.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Freedom House назвав Україну «частково 

вільною» країною 

Україна ввійшла до рейтингу частково вільних 

країн світу в 2021 році. 

 

Україна за рік 19 разів повідомляла 

МАГАТЕ про радіоактивні матеріали 

Протягом 2020 року в Україні було виявлено 

19 випадків незаконного обігу радіоактивних 
матеріалів, про які було повідомлено 

МАГАТЕ. 

 

«Суд» у Криму продовжив арешт 

фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» 

Фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Олегу 

Федорову, Азамату Еюпову та Ернесту 

Ібрагімову підконтрольний Росії суд в 
окупованому Криму 13 квітня продовжив 

арешт до 15 липня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227234-iran-zaaviv-pro-namir-zbagacuvati-uran-do-60.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227234-iran-zaaviv-pro-namir-zbagacuvati-uran-do-60.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227239-freedom-house-nazvav-ukrainu-castkovo-vilnou-krainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227239-freedom-house-nazvav-ukrainu-castkovo-vilnou-krainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227198-ukraina-za-rik-19-raziv-povidomlala-magate-pro-radioaktivni-materiali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227198-ukraina-za-rik-19-raziv-povidomlala-magate-pro-radioaktivni-materiali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227175-sud-u-krimu-prodovziv-arest-figurantam-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227175-sud-u-krimu-prodovziv-arest-figurantam-spravi-hizb-uttahrir.html


 

У Києві представили українсько-

французьку мистецьку резиденцію 

«Блакитний лабіринт» 

Українсько-французьку мистецьку резиденцію 

 ”Блакитний  лабіринт”, яка має на меті за 

допомогою художніх інсталяцій привернути 

увагу до річки Либідь, представили її 

ініціатори в онлайн форматі.

 

УКРАЇНА 

 

Справа ПриватБанку: суд оголосив перерву 

в розгляді позову Коломойського 

Господарський суд міста Києва 13 квітня 
оголосив перерву до 25 травня 2021 року у 

розгляді позову ексвласників ПриватБанку 

Ігоря Коломойського і Triantal Investments про 

повернення їм акцій банку.  

 

Рада може розглянути ліквідацію ОАСК 

наступного пленарного тижня – 

Веніславський 

Верховна Рада може розглянути та ухвалити в 
першому читанні президентський 

законопроєкт, який пропонує ліквідувати 

Окружний адміністративний суд Києва, 
внесений до парламенту як невідкладний, 

наступного пленарного тижня.

 

 

МОН змусило видавництво переробити 

карту України без Криму в підручниках 

Видавництво «Грамота» переробило умовну 

позначку України без Криму у підручниках 

історії для 9-10 класів на вимогу Міністерства 
освіти і науки та Державної наукової установи 

"Інститут модернізації змісту освіти". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3227196-u-kievi-predstavili-ukrainskofrancuzku-mistecku-rezidenciu-blakitnij-labirint.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3227196-u-kievi-predstavili-ukrainskofrancuzku-mistecku-rezidenciu-blakitnij-labirint.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3227196-u-kievi-predstavili-ukrainskofrancuzku-mistecku-rezidenciu-blakitnij-labirint.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3227196-u-kievi-predstavili-ukrainskofrancuzku-mistecku-rezidenciu-blakitnij-labirint.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3227151-sprava-privatbanku-sud-ogolosiv-perervu-v-rozgladi-pozovu-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3227151-sprava-privatbanku-sud-ogolosiv-perervu-v-rozgladi-pozovu-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227149-rada-moze-rozglanuti-likvidaciu-oask-nastupnogo-plenarnogo-tizna-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227149-rada-moze-rozglanuti-likvidaciu-oask-nastupnogo-plenarnogo-tizna-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227149-rada-moze-rozglanuti-likvidaciu-oask-nastupnogo-plenarnogo-tizna-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227149-rada-moze-rozglanuti-likvidaciu-oask-nastupnogo-plenarnogo-tizna-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227229-mon-zmusilo-vidavnictvo-pererobiti-kartu-ukraini-bez-krimu-v-pidrucnikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227229-mon-zmusilo-vidavnictvo-pererobiti-kartu-ukraini-bez-krimu-v-pidrucnikah.html


 

Мінветеранів винесло на громадське 

обговорення утворення ветеранського фонд 

Міністерство у справах ветеранів України 
винесло на громадське обговорення проєкт 

постанови про утворення Українського 

ветеранського фонду.

 

 

Президент призначив державні стипендії 

низці діячів культури і мистецтва 

Президент України Володимир Зеленський 
підписав Указ №158/2021 "Про призначення 

державних стипендій видатним діячам 

культури і мистецтва".

 

 

Нацбанк послабив курс гривні на вісім 

копійок 

Національний банк України на середу, 14 

квітня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 8 копійок - до 28,0156 грн за долар. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби п'ять разів зривали 

«тишу» на Сході, загинув боєць ЗСУ 

Протягом минулої доби, 13 квітня, було 

зафіксовано 5 порушень з боку збройних 

формувань Російської Федерації. Загинув 

український військовий. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227161-minveteraniv-vineslo-na-gromadske-obgovorenna-utvorenna-veteranskogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227161-minveteraniv-vineslo-na-gromadske-obgovorenna-utvorenna-veteranskogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227185-prezident-priznaciv-derzavni-stipendii-nizci-diaciv-kulturi-i-mistectva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227185-prezident-priznaciv-derzavni-stipendii-nizci-diaciv-kulturi-i-mistectva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3227251-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-visim-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3227251-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-visim-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3227247-okupanti-minuloi-dobi-pat-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-zaginuv-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3227247-okupanti-minuloi-dobi-pat-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-zaginuv-boec-zsu.html


 

За тиждень у районі ООС піротехніки 

знешкодили 619 вибухонебезпечних 

предметів 

За тиждень у районі ООС піротехніки 

обстежили 35,46 га території та знешкодили 

619 вибухонебезпечних предметів.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

14 квітня: народний календар і астровісник 

Православна церква згадує сьогодні 

Преподобну Марію Єгипетську, а зірки 
віщують, що, слід дотримуватись гармонії  у 

всіх сферах життя 

 

У Львові через порушення карантину 

закривають ресторани 

Львівська міська комісія з питань ТЕБ і НС 

прийняла рішення щодо закриття низки 
закладів, зокрема нічних клубів, за 

результатами роботи моніторингових груп. 

 

 

В Україні затвердили гігієнічні вимоги до 

виробництва мінеральних вод 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України Ігор 

Петрашко підписав наказ №741 «Про 
затвердження Гігієнічних вимог до 

виробництва та обігу вод природних 

мінеральних і вод джерельних».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3227243-za-tizden-u-rajoni-oos-pirotehniki-zneskodili-619-vibuhonebezpecnih-predmetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3227243-za-tizden-u-rajoni-oos-pirotehniki-zneskodili-619-vibuhonebezpecnih-predmetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3227243-za-tizden-u-rajoni-oos-pirotehniki-zneskodili-619-vibuhonebezpecnih-predmetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3227243-za-tizden-u-rajoni-oos-pirotehniki-zneskodili-619-vibuhonebezpecnih-predmetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3226798-14-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3226798-14-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3227192-u-lvovi-cerez-porusenna-karantinu-zakrivaut-restorani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3227192-u-lvovi-cerez-porusenna-karantinu-zakrivaut-restorani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3227211-v-ukraini-zatverdili-gigienicni-vimogi-do-virobnictva-mineralnih-vod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3227211-v-ukraini-zatverdili-gigienicni-vimogi-do-virobnictva-mineralnih-vod.html


 

У Туреччині посилили локдаун 

У Туреччині завтра вводять нові 

епідеміологічні обмеження, які посилять 
локдаун та спрямовані протидіяти поширенню 

нових випадків інфікування коронавірусом, що 

останні кілька тижнів б’ють антирекорди. 

 

В Україні оголосили фіналістів третього 

сезону конкурсу PITCH UA 

Починається фінальний етап конкурсу 

соціально вагомого контенту про єдину та 

різноманітну Україну PITCH UA 3. 

 

На зведення прикарпатського музею-дзбана 

виділили понад 12 мільйонів гривень 

На Прикарпатті в межах «Великого 

будівництва» зведуть культурно-мистецький 

центр «Дзбан», над проєктом якого працювали 
9 років. На нього отримали понад 12 млн 

гривень.

 

 

14 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 7 років тому, розпочались бойові дії 

на сході України, так звана активна фаза АТО 

– збройне протистояння української армії 

російським окупантам.

 

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