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ТОП 

 

У Білому домі пояснили, навіщо Байден 

поговорив із Путіним 

Телефонна розмова президента США Джо 

Байдена з кремлівським лідером Володимиром 

Путіним переслідувала кілька цілей, серед 

яких - нагадати про санкції та підтвердити, що 
Сполучені Штати разом з Україною на тлі 

агресії з російського боку. 

 

Меркель і Байден обговорили ситуацію на 

сході України 

Канцлер ФРН Ангела Меркель обговорила з 
президентом Сполучених Штатів Америки 

Джо Байденом українську тематику, 

Афганістан та вакцинацію проти COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227940-u-bilomu-domi-poasnili-naviso-bajden-pogovoriv-iz-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227940-u-bilomu-domi-poasnili-naviso-bajden-pogovoriv-iz-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227956-merkel-i-bajden-obgovorili-situaciu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227956-merkel-i-bajden-obgovorili-situaciu-na-shodi-ukraini.html


 

Кравчук назвав умову для подальших 

переговорів в ТКГ 

Глава української сторони в ТКГ Леонід 
Кравчук під час спільного засідання ТКГ на 

рівні глав делегацій 14 квітня заявив про те, що 

Україна продовжує 

 

Штати введуть нові санкції проти Росії в 

четвер – CNN 

Білий дім готується в четвер оголосити 

масивний пакет санкцій та інших обмежень 
для російських чиновників та організацій, 

причетних до зловмисної діяльності Росії 

проти Сполучених Штатів. 

 

Байден заявив про завершення участі США 

у війні в Афганістані 

Президент США Джо Байден заявив, що настав 

час завершити майже 20-річну участь Америки 

в тривалій війні в Афганістані та наказав до 11 
вересня здійснити повне виведення 

американський військ із цієї країни.

  

 

Президент Toshiba подав у відставку 

Президент Toshiba Нобуакі Куруматані подав у 

відставку без зазначення причин. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228005-kravcuk-nazvav-umovu-dla-podalsih-peregovoriv-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228005-kravcuk-nazvav-umovu-dla-podalsih-peregovoriv-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228027-ssa-ogolosat-pro-novi-sankcii-proti-rosii-v-cetver-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228027-ssa-ogolosat-pro-novi-sankcii-proti-rosii-v-cetver-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227950-bajden-zaaviv-pro-zaversenna-ucasti-ssa-u-vijni-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227950-bajden-zaaviv-pro-zaversenna-ucasti-ssa-u-vijni-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227924-prezident-toshiba-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227924-prezident-toshiba-podav-u-vidstavku.html


 

В Україні - 16 427 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні минулої доби зареєстровано 16 427 
випадків зараження коронавірусом, водночас 

одужало 11 148 осіб. 

СВІТ 

 

Британія слідом за США виведе свій 

контингент з Афганістану 

Уряд Великої Британії вирішив вивести свій 
військовий контингент з Афганістану після 

заяви президента США Джо Байдена про 

виведення військ США з країни до 11 вересня. 

 

Париж, Берлін і Лондон застерігають Іран 

від збагачення урану до 60% ЗАЯВА  

Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії 

(E3) стурбовані оголошенням Іраном про 
подальші ядерні плани та закликають його 

повернутися до виконання Віденської ядерної 

угоди (JCPoA).

 

У США помер легендарний фінансовий 

махінатор Берні Мейдофф 

У Сполучених Штатах помер Берні Мейдофф – 

знаменитий фінансист та засновник однієї з 

наймасштабніших у світі фінансових пірамід, 

засуджений до 150 років ув’язнення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228045-v-ukraini-16-427-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228045-v-ukraini-16-427-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227995-britania-slidom-za-ssa-vivede-svij-kontingent-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227995-britania-slidom-za-ssa-vivede-svij-kontingent-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227971-pariz-berlin-i-london-zasterigaut-iran-vid-zbagacenna-uranu-do-60.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227971-pariz-berlin-i-london-zasterigaut-iran-vid-zbagacenna-uranu-do-60.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227946-u-ssa-pomer-legendarnij-finansovij-mahinator-berni-mejdhoff.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3227946-u-ssa-pomer-legendarnij-finansovij-mahinator-berni-mejdhoff.html


 

У США вдруге пройшла випробування 

ракета для космічного туризму 

Компанія засновника Amazon Джефа Безоса 
Blue Origin вдало провела вже друге поспіль 

випробування ракети для суборбітального 

космічного туризму New Shepard.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Всі тридцять країн-членів НАТО засудили 

посилення агресії РФ проти України - 

Блінкен 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 

був приємно вражений консолідованою 

позицією всіх країн-членів НАТО, які всі як 
один засудили посилення агресії РФ проти 

України.

 

У НАТО кажуть про найбільшу 

концентрація військ РФ біля кордону 

України з 2014 року 

Міністри оборони та закордонних справ країн 
НАТО, які провели сьогодні зустріч в форматі 

відеоконференції, висловили одностайну 

підтримку 

 

 

США скасували відправку ракетних 

есмінців до Чорного моря – ЗМІ 

Сполучені Штати скасували розгортання двох 

ракетних есмінців у Чорному морі, про що 

було оголошено у ЗМІ напередодні. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3227991-u-ssa-vdruge-projsla-viprobuvanna-raketa-dla-kosmicnogo-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3227991-u-ssa-vdruge-projsla-viprobuvanna-raketa-dla-kosmicnogo-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227975-vsi-tridcat-kraincleniv-nato-zasudili-posilenna-agresii-rf-proti-ukraini-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227975-vsi-tridcat-kraincleniv-nato-zasudili-posilenna-agresii-rf-proti-ukraini-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227975-vsi-tridcat-kraincleniv-nato-zasudili-posilenna-agresii-rf-proti-ukraini-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227975-vsi-tridcat-kraincleniv-nato-zasudili-posilenna-agresii-rf-proti-ukraini-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227959-u-nato-kazut-pro-najbilsu-koncentracia-vijsk-rf-bila-kordonu-ukraini-z-2014-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227959-u-nato-kazut-pro-najbilsu-koncentracia-vijsk-rf-bila-kordonu-ukraini-z-2014-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227959-u-nato-kazut-pro-najbilsu-koncentracia-vijsk-rf-bila-kordonu-ukraini-z-2014-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227959-u-nato-kazut-pro-najbilsu-koncentracia-vijsk-rf-bila-kordonu-ukraini-z-2014-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228009-ssa-skasuvali-vidpravku-raketnih-esminciv-do-cornogo-mora-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228009-ssa-skasuvali-vidpravku-raketnih-esminciv-do-cornogo-mora-zmi.html


 

Росія мусить поважати територіальну 

цілісність України – міністр оборони США 

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 
Російська Федерація повинна поважати 

територіальну цілісність України та мусить 

припинити провокаційну поведінку. 

 

Україна і Світовий банк готові 

розширювати співпрацю – Шмигаль 

Світовий банк залишається надійним 

партнером для України, заявив прем'єр-міністр 

України Денис Шмигаль. 

 

 

Україна і Китай планують провести спільне 

засідання з питань медичної співпраці 

Україна і Китай планують провести засідання 

українсько-китайської Підкомісії з питань 

співробітництва у галузі медицини з метою 
розширення кооперації у різних сферах 

охорони здоров’я. 

 

 

Довіру іноземних замовників до «Заводу ім. 

Малишева» вдалося повернути – 

Укроборонпром 

ДП «Завод ім. Малишева» (Харків), яке 

входить до концерну «Укроборонпром», 

повернуло довіру закордонних замовників, 
невдовзі отримає нові контракти, що 

завантажать підприємство і дозволять вийти на 

стабільний графік платежів працівникам. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227999-rosia-musit-povazati-teritorialnu-cilisnist-ukraini-ministr-oboroni-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227999-rosia-musit-povazati-teritorialnu-cilisnist-ukraini-ministr-oboroni-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227948-ukraina-i-svitovij-bank-gotovi-rozsiruvati-spivpracu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227948-ukraina-i-svitovij-bank-gotovi-rozsiruvati-spivpracu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228025-ukraina-i-kitaj-planuut-provesti-spilne-zasidanna-z-pitan-medicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228025-ukraina-i-kitaj-planuut-provesti-spilne-zasidanna-z-pitan-medicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3228033-doviru-inozemnih-zamovnikiv-do-zavodu-im-maliseva-vdalosa-povernuti-ukroboronprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3228033-doviru-inozemnih-zamovnikiv-do-zavodu-im-maliseva-vdalosa-povernuti-ukroboronprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3228033-doviru-inozemnih-zamovnikiv-do-zavodu-im-maliseva-vdalosa-povernuti-ukroboronprom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3228033-doviru-inozemnih-zamovnikiv-do-zavodu-im-maliseva-vdalosa-povernuti-ukroboronprom.html


 

Київську мерію підсвітили кольорами 

прапору Ізраїлю 

Київську мерію в середу ввечері підсвітили в 
білий та синій – кольори прапора Ізраїлю - з 

нагоди святкування Дня Незалежності 

Держави Ізраїль.

 

 

Україна та Греція обговорюють двосторонні 

документи про COVID-вакцинацію 

Україна та Греція в рамках відновлення 

туристичних подорожей обговорюють 
можливість двосторонньої домовленості щодо 

прийняття документів про вакцинацію від 

коронавірусу, схвалених в цих країнах.

 

УКРАЇНА 

 

Уряд затвердив план заходів з реалізації 

Стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції 

Кабінет Міністрів затвердив план заходів на 

2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у 

сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 

роки. 

 

Верховний Суд взявся за позов Медведчука, 

який оскаржує санкції 

Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного суду почав розгляд справи щодо 

оскарження указу Президента України про 

застосування санкцій до Віктора Медведчука.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3227973-kiivsku-meriu-pidsvitili-kolorami-praporu-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3227973-kiivsku-meriu-pidsvitili-kolorami-praporu-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227965-ukraina-ta-grecia-obgovoruut-dvostoronni-dokumenti-pro-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227965-ukraina-ta-grecia-obgovoruut-dvostoronni-dokumenti-pro-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228013-urad-zatverdiv-plan-zahodiv-z-realizacii-strategii-komunikacii-u-sferi-evropejskoi-integracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228013-urad-zatverdiv-plan-zahodiv-z-realizacii-strategii-komunikacii-u-sferi-evropejskoi-integracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228013-urad-zatverdiv-plan-zahodiv-z-realizacii-strategii-komunikacii-u-sferi-evropejskoi-integracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228013-urad-zatverdiv-plan-zahodiv-z-realizacii-strategii-komunikacii-u-sferi-evropejskoi-integracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227931-verhovnij-sud-vzavsa-za-pozov-medvedcuka-akij-oskarzue-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3227931-verhovnij-sud-vzavsa-za-pozov-medvedcuka-akij-oskarzue-sankcii.html


 

Суд арештував майно, вилучене під час 

обшуку у справі брата судді Вовка 

Вищий антикорупційний суд арештував майно, 
яке вилучили під час обшуку приміщення у 

справі працівника СЗРУ та адвоката.

 

 

Рада продовжить обговорення «земельних» 

поправок і розгляне 15 законопроєктів 

Народні депутати на пленарному засіданні 

Верховної Ради в четвер продовжать розгляд 

поправок до законопроєкту №2194 «Про 

внесення змін до 

 

З України можуть депортувати трьох з 

«топдесятки контрабандистів» 

Троє з "топдесятки українських 
контрабандистів", щодо яких Рада 

національної безпеки і оборони запровадила 

персональні санкції, позбавлені українського 
громадянства, стосовно них готується 

процедура депортації з України.

 

 

На Рівненщині відбуваються рейди проти 

незаконного видобутку бурштину 

Поліцейські рейди з виявлення незаконного 

видобування бурштину-сирцю у північних 

районах Рівненщини тривають. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227954-sud-arestuvav-majno-vilucene-pid-cas-obsuku-u-spravi-brata-suddi-vovka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227954-sud-arestuvav-majno-vilucene-pid-cas-obsuku-u-spravi-brata-suddi-vovka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228043-rada-prodovzit-obgovorenna-zemelnih-popravok-i-rozglane-15-zakonoproektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228043-rada-prodovzit-obgovorenna-zemelnih-popravok-i-rozglane-15-zakonoproektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227937-z-ukraini-mozut-deportuvati-troh-z-topdesatki-kontrabandistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3227937-z-ukraini-mozut-deportuvati-troh-z-topdesatki-kontrabandistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3227987-na-rivnensini-vidbuvautsa-rejdi-proti-nezakonnogo-vidobutku-burstinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3227987-na-rivnensini-vidbuvautsa-rejdi-proti-nezakonnogo-vidobutku-burstinu.html


 

На Донеччині виявили підводний арсенал 

боєприпасів 

Під час виконання завдань в складі Об’єднаних 
сил, прикордонники виявили місце 

накопичення зброї та боєприпасів у колодязі.

 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 27,98 

Національний банк України на четвер, 15 

квітня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 4 копійки - до 27,9765 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу вісім разів обстріляли 

позиції ООС 

Протягом минулої доби, 14 квітня, було 

зафіксовано 8 порушень з боку збройних 

формувань Російської Федерації.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні преподобного Тита чудотворця, у цей 
день треба потай робити добрі справи. А також 

дізнайтесь, що робити, аби гроші не 

вичерпувалися з дому, а всі справи були 

прибутковими

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3228007-na-doneccini-viavili-pidvodnij-arsenal-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3228007-na-doneccini-viavili-pidvodnij-arsenal-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3228040-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2798.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3228035-okupanti-za-dobu-visim-raziv-obstrilali-pozicii-oos.html
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SpaceX обрали для доставки місії NASA на 

Місяць 

Компанія Astrobotic підписала контракт зі 
SpaceX щодо використання ракетоносія Falcon 

Heavy для запуску в 2023 році місячного 

посадкового апарату «Гріффін – 1» із місячним 

апаратом НАСА.

 

 

Фестиваль позитивного кіно «Кіносарай» 

оголосив цьогорічну тему 

Дев’ятий Міжнародний фестиваль позитивного 
кіно «Кіносарай» на Мистецькому хуторі 

«Обирок», що на Чернігівщині, вперше 

триватиме три дні - з 25 до 28 червня. 

 

На Прикарпатті обмежили в’їзд авто до 

лісових масивів та лісопарків 

На Прикарпатті регіональна комісія ТЕБ і НС 

тимчасово обмежили в’їзд автомобілів до 
лісових масивів та лісопарків. Причина – 

пожежі в екосистемах.

 

15 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 30 років тому, в Лондоні, відбулось 
офіційне відкриття Європейського банку 

реконструкції і розвитку (ЄБРР).
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