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ТОП 

 

Джо Байден виступив із заявою щодо Росії 
ВІДЕО 

Президент США Джо Байден виступив з 
офіційними ремарками щодо ситуації навколо 

Росії.

 

 

Пропозиція Байдена щодо зустрічі з 

Путіним залишається чинною – Білий дім 

Запрошення президента Байдена російському 

лідеру Володимиру Путіну зустрітися в третій 

країні для переговорів залишається чинним – 
попри запровадження США нових санкцій 

проти Російської Федерації.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228762-dzo-bajden-vistupae-iz-zaavou-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228762-dzo-bajden-vistupae-iz-zaavou-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228727-propozicia-bajdena-sodo-zustrici-z-putinim-zalisaetsa-cinnou-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228727-propozicia-bajdena-sodo-zustrici-z-putinim-zalisaetsa-cinnou-bilij-dim.html


 

Окупанти перекинули до Криму підрозділи 

армії, яка воювала в Осетії та на сході 

України 

Міноборони Росії заявило, що підрозділи 58 

російської армії поїхали в окупований Крим, де 

братимуть участь у так званих "навчаннях".

 

 

Байден каже, що завжди був проти Nord 

Stream 2 

Чинний президент США Джо Байден 
повідомив, що завжди перебував в опозиції до 

побудови в Європі російського газопроводу 

Nord Stream 2, однак це питання залишається 
складним для вирішення, оскільки впливає на 

інтереси союзників.

 

 

На розкраданнях в Укрзалізниці та 

Міноборони викрили нафтову компанію зі 

сфери впливу РФ 

Поліція викрила розкрадання майже 145 млн 

грн на закупівлі неякісних паливно-мастильних 
матеріалів для Укрзалізниці та Міноборони. 

Причетна компанія, що належить до сфери 

російського впливу.

 

 

У Навального показали таємниці 

валдайської дачі Путіна ВІДЕО 

Фонд боротьби з корупцією оприлюднив нове 

розслідування про розкішні умови валдайської 

дачі президента Росії Володимира Путіна.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228810-okupanti-perekinuli-do-krimu-pidrozdili-armii-aka-vouvala-v-osetii-ta-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228810-okupanti-perekinuli-do-krimu-pidrozdili-armii-aka-vouvala-v-osetii-ta-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228810-okupanti-perekinuli-do-krimu-pidrozdili-armii-aka-vouvala-v-osetii-ta-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228810-okupanti-perekinuli-do-krimu-pidrozdili-armii-aka-vouvala-v-osetii-ta-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228787-bajden-kaze-so-zavzdi-buv-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228787-bajden-kaze-so-zavzdi-buv-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228765-na-rozkradannah-v-ukrzaliznici-ta-minoboroni-vikrili-naftovu-kompaniu-zi-sferi-vplivu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228765-na-rozkradannah-v-ukrzaliznici-ta-minoboroni-vikrili-naftovu-kompaniu-zi-sferi-vplivu-rf.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228742-u-navalnogo-pokazali-taemnici-valdajskoi-daci-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228742-u-navalnogo-pokazali-taemnici-valdajskoi-daci-putina.html


 

У світі понад 118,7 мільйона осіб одужали 

від коронавірусу 

У світі станом на ранок 16 квітня зафіксували 
139 681 569 випадків зараження 

коронавірусом, натомість 118 727 076 осіб 

подолали хворобу.

 

 

В Україні - 17 479 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу зареєстрували 17 479 
випадків зараження коронавірусом, натомість 

одужали 12 054 особи.

 

СВІТ 

 

Об'єктивних ознак розпаду ЄС, в якому 

зацікавлена Росія, немає – експерт 

Попри виклики останніх років, об'єктивних 

ознак розпаду ЄС, в якому зацікавлена Росія, 

наразі немає. 

 

Польща видворяє трьох російських 

дипломатів 

Польща оголосила трьох російських 

дипломатів персонами non grata.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228842-u-sviti-ponad-1187-miljona-osib-oduzali-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228842-u-sviti-ponad-1187-miljona-osib-oduzali-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228848-v-ukraini-17-479-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228848-v-ukraini-17-479-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228782-obektivnih-oznak-rozpadu-es-v-akomu-zacikavlena-rosia-nemae-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228782-obektivnih-oznak-rozpadu-es-v-akomu-zacikavlena-rosia-nemae-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228723-polsa-vidvorae-troh-rosijskih-diplomativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228723-polsa-vidvorae-troh-rosijskih-diplomativ.html


 

У Чехії визначилися з кандидатурою 

міністра закордонних справ 

На посаду міністра закордонних справ буде 

призначений Якуб Кулганек.

 

 

Очільниця Єврокомісії зробила перше 

COVID-щеплення 

Очільниця Європейської комісії Урсула фон 
дер Ляєн зробила перше щеплення від 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

 

Від початку протестів у М'янмі загинули 

вже понад 700 осіб 

Під час протестів проти військового 

перевороту в М'янмі з 1 лютого загинули понад 

700 осіб. 

 

З’явилися подробиці похорону принца 

Філіпа 

Згідно з програмою поховальної церемонії 

чоловіка британської королеви герцога 

Единбурзького Філіпа, діти принца пройдуть 

поруч з катафалком під час його похорону.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228792-u-cehii-viznacilisa-z-kandidaturou-ministra-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228792-u-cehii-viznacilisa-z-kandidaturou-ministra-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228806-ocilnica-evrokomisii-zrobila-perse-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228806-ocilnica-evrokomisii-zrobila-perse-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3228819-vid-pocatku-protestiv-u-manmi-zaginuli-vze-ponad-700-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3228819-vid-pocatku-protestiv-u-manmi-zaginuli-vze-ponad-700-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228802-zavilisa-podrobici-pohoronu-princa-filipa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228802-zavilisa-podrobici-pohoronu-princa-filipa.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посольство США попередило американців 

про безпекову ситуацію у Криму та на сході 

України 

Безпекові умови у Криму та на кордоні 

України можуть змінитись з мінімально 

завчасним попередженням або раптово. 

 

Україна поінформувала країни ООН про 

загострення ситуації з боку Росії 

У Нью-Йорку Україна провела брифінг для 

держав-членів ООН «Нарощування військової 
сили РФ на російсько-українському кодоні та 

на тимчасово окупованих територіях України».

 

 

Тридцять років членства Росії в Радбезі 

підривають статутні основи ООН - Кислиця 

Три десятки років членства Російської 

Федерації в Раді Безпеки ООН, яка посіла 

місце Радянського Союзу, підривають не 
тільки логіку Організації Об'єднаних Націй, а й 

статутні основи ООН.

 

 

Трюдо та Меркель обговорили військові 

маневри РФ біля кордонів України 

Значне посилення Росією свого військового 
угруповання на кордонах України непокоїть 

Канаду й Німеччину. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228800-posolstvo-ssa-poperedilo-amerikanciv-pro-bezpekovu-situaciu-u-krimu-ta-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228800-posolstvo-ssa-poperedilo-amerikanciv-pro-bezpekovu-situaciu-u-krimu-ta-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228800-posolstvo-ssa-poperedilo-amerikanciv-pro-bezpekovu-situaciu-u-krimu-ta-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228800-posolstvo-ssa-poperedilo-amerikanciv-pro-bezpekovu-situaciu-u-krimu-ta-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228713-ukraina-poinformuvala-kraini-oon-pro-zagostrenna-situacii-z-boku-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228713-ukraina-poinformuvala-kraini-oon-pro-zagostrenna-situacii-z-boku-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228747-tridcat-rokiv-clenstva-rosii-v-radbezi-pidrivaut-statutni-osnovi-oon-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228747-tridcat-rokiv-clenstva-rosii-v-radbezi-pidrivaut-statutni-osnovi-oon-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228778-trudo-ta-merkel-obgovorili-vijskovi-manevri-rf-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3228778-trudo-ta-merkel-obgovorili-vijskovi-manevri-rf-bila-kordoniv-ukraini.html


 

Таран обговорив безпекову ситуацію з 

главами диппредставництв балтійських 

країн 

Міністр оборони України Андрій Таран провів 

зустріч з міністром закордонних справ 

Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом 

та главами дипломатичних представництв в  

 

Єнін та радник Держдепу США говорили 

про активність військ РФ біля українських 

кордонів 

Заступник міністра закордонних справ України 
Євгеній Єнін під час телефонної розмови з 

радником Державного департаменту США 

Дереком Шолле обговорив нарощування 

Росією своєї військової присутності поблизу 
українських кордонів та низку інших важливих 

питань. 

 

Україна закликала місію ОБСЄ перевірити 

інформацію про «призов» в ОРДО 

Україна закликає Спеціальну моніторингову 

місію ОБСЄ перевірити повідомлення про 

примусовий "призов на військову службу" в 
окупованих Росією окремих районах 

Донецької області.

 

 

Держдеп підтвердив: США візьмуть участь 

у саміті Кримської платформи на високому 

рівні 

Перша заступниця міністра закордонних справ 
України Еміне Джапарова провела відеозустріч 

із заступницею державного секретаря США з 

питань демократії, прав людини та праці 

Карою Мак-Дональд під час її віртуального 

візиту до України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228829-taran-obgovoriv-bezpekovu-situaciu-z-glavami-dippredstavnictv-baltijskih-krain.html
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Президент Євроради підтвердив участь у 

саміті Кримської платформи 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 
сподівається взяти участь в установчому саміті 

Кримської платформи, який заплановано на 23 

серпня. 

 

У Молдові дружині викраденого судді Чауса 

надали державну охорону 

Світлані Чаус, дружині викраденого у Молдові 

колишнього судді Миколи Чауса, надали 

державну охорону.

 

 

Україна в ОБСЄ: Окупанти в Криму та 

ОРДЛО вибивають свідчення тортурами 

Російські окупаційні адміністрації в Криму та в 
окремих районах Донецької та Луганської 

областей (ОРДЛО) застосовують тортури для 

підтвердження своїх "обвинувачень" проти 

незаконно затриманих українських громадян.

 

УКРАЇНА  

 

Санкції, озброєння і не тільки: про що 

говорили на засіданні РНБО 

Рада національної безпеки і оборони під час 

засідання 15 квітня ухвалила низку актуальних 

рішень у сфері економічної та військової 

безпеки, розглянула питання реалізації 
санкційної політики та заслухала звіт про 

результати огляду оборонно-промислового 

комплексу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228756-prezident-evroradi-pidtverdiv-ucast-u-samiti-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228756-prezident-evroradi-pidtverdiv-ucast-u-samiti-krimskoi-platformi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228729-sankcii-ozbroenna-i-ne-tilki-pro-so-govorili-na-zasidanni-rnbo.html


 

Окупанти у Севастополі хочуть побудувати 

радари для виявлення балістичних і 

крилатих ракет 

В окупованому Криму побудують новий радар 

системи попередження про ракетний напад 

(СПРН), вже затверджена відповідна 

документація.

 

 

Президент перепризначив Головатого 

членом Венеціанської комісії 

Президент Володимир Зеленський 
перепризначив заступника Голови 

Конституційного Суду Сергія Головатого 

членом Венеціанської комісії. 

 

Зеленський звільнив 8 голів РДА у 

Житомирській області 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

голів 8 районних державних адміністрацій на 
Житомирщині, а також призначив двох 

керівників РДА у Харківській та Чернігівській 

областях.

 

 

Мінреінтеграції перерахувало ₴1,5 мільйона 

родинам українців, які перебувають у 

полоні РФ 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України перерахувало 

1,5 млн грн матеріальної 
допомоги родинам громадян України, які 

позбавлені свободи внаслідок збройної агресії 

РФ проти України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228709-okupanti-u-sevastopoli-hocut-pobuduvati-radari-dla-viavlenna-balisticnih-i-krilatih-raket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228709-okupanti-u-sevastopoli-hocut-pobuduvati-radari-dla-viavlenna-balisticnih-i-krilatih-raket.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228709-okupanti-u-sevastopoli-hocut-pobuduvati-radari-dla-viavlenna-balisticnih-i-krilatih-raket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228785-prezident-perepriznaciv-golovatogo-clenom-venecianskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228785-prezident-perepriznaciv-golovatogo-clenom-venecianskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228833-zelenskij-zvilniv-8-goliv-rda-u-zitomirskij-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228833-zelenskij-zvilniv-8-goliv-rda-u-zitomirskij-oblasti.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228826-minreintegracii-pererahuvalo-15-miljona-rodinam-ukrainciv-aki-perebuvaut-u-poloni-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228826-minreintegracii-pererahuvalo-15-miljona-rodinam-ukrainciv-aki-perebuvaut-u-poloni-rf.html


 

Комітет ВР відклав розгляд постанови про 

комплексний розвиток Бабиного Яру 

Комітет гуманітарної та інформаційної 
політики Верховної Ради відклав розгляд 

постанови №5290 "Про додаткові заходи з 

ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного 

Яру та Голокосту". 

 

Рада прийняла закон про запровадження 

премії імені Патона 

Верховна Рада на позачерговому засіданні 

ухвалила урядовий законопроєкт щодо 

запровадження премії імені Бориса Патона.

 

 

Українці назвали головну причину, що 

заважає здолати COVID–19 ОПИТУВАННЯ  

Недотримання карантину майже половина 

українських громадян вважає головною 
причиною зростання захворюваності на 

COVID–19 у березні цього року.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 16 

квітня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 27,9592 грн за долар.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228737-komitet-vr-vidklav-rozglad-postanovi-sodo-kompleksnogo-rozvitku-babinogo-aru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228737-komitet-vr-vidklav-rozglad-postanovi-sodo-kompleksnogo-rozvitku-babinogo-aru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228834-rada-prijnala-zakon-pro-zaprovadzenna-premii-imeni-patona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228834-rada-prijnala-zakon-pro-zaprovadzenna-premii-imeni-patona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228749-ukrainci-nazvali-golovnu-pricinu-so-zavazae-zdolati-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228749-ukrainci-nazvali-golovnu-pricinu-so-zavazae-zdolati-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3228850-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3228850-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли із заборонених 

мінометів позиції ЗСУ під Майорськом 

За минулу добу на сході України зафіксували 
сім порушень режиму припинення вогню з 

боку збройних формувань Російської 

Федерації. 

 

Україна в ОБСЄ: за тиждень загинули 

четверо воїнів ЗСУ, п’ятеро поранені 

У результаті порушень перемир’я з боку 

російських окупаційних військ протягом 
минулого тижня загинули 4 українських 

військовослужбовців, ще п'ятеро отримали 

поранення.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні преподобного Микити Сповідника; 

дізнаймося, чому водяному у цей день 

прийнято приносити гостинці  і про що 

свідчить тривалий гуркіт грому 

 

Степанов розповів про карантин на 

Великдень: Буде особливий режим 

Міністр охорони здоров’я України Максим 

Степанов прокоментував можливість ввести 

посилені обмеження на Великдень і на 
травневі свята через коронавірус. За його 

словами, буде запроваджено "особливий 

режим". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3228846-okupanti-obstrilali-iz-zaboronenih-minometiv-pozicii-zsu-pid-majorskom.html
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Три дози та щорічна вакцинація - глава 

Pfizer розповів про майбутнє співіснування з 

COVID-19 

Для підтримки імунітету людини від COVID-

19 потребуватиметься щорічна вакцинація та 

третя доза вакцини десь між шостим і 

дванадцятим місяцем. 

 

УІНП презентував освітній проєкт «Діалоги 

про війну» 

Український інститут національної пам’яті 

презентував свій новий освітній проєкт 
«Діалоги про війну». Він стане в пригоді 

викладачам, методистам, вихователям. 

 

У Києві оновили інтерактивну карту з 

адресами підземних сховищ для укриття 

Для укриття населення Києва від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та 
воєнного характеру створено фонд захисних 

споруд цивільної оборони. 

 

 

 

Більшість українців підтримують відмову 

від російської вакцини Sputnik V 
ОПИТУВАННЯ  

Більшість громадян України підтримують 

позицію щодо невикористання російської 

вакцини проти коронавірусу Sputnik V. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3228814-tri-dozi-ta-soricna-vakcinacia-glava-pfizer-rozpoviv-pro-majbutne-spivisnuvanna-z-covid19.html
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Греція скасує обов’язковий тижневий 

карантин для туристів з ЄС 

Греція планує з понеділка, 19 квітня, скасувати 
вимогу щодо обов'язкової тижневої 

самоізоляції для туристів з країн ЄС, не 

чекаючи на анонсований старт туристичного 

сезону 14 травня.

 

Яна Зінкевич стала моделлю для ляльки 

Барбі 

Народна депутатка України від 

"Євросолідарності" та командир 
добровольчого медичного батальйону 

"Госпітальєри" Яна Зінкевич стала моделлю 

для ляльки Барбі.

 

 

У Румунії хочуть заборонити Китаю та 

Huawei доступ до мережі 5G 

Уряд Румунії схвалив законопроєкт, що 

фактично забороняє Китаю та компанії Huawei 
брати участь у розвитку національної мережі 

5G.

 

 

16 квітня. Пам’ятні дати 

16 квітня 1710 року (5 квітня за старим стилем) 

Пилипа Орлика було обрано гетьманом, а 
також прийнято «Пакти й Конституції прав і 

вольностей Війська Запорізького» - документ, 

що став першою українською конституцію.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3228487-grecia-skasue-obovazkovij-tiznevij-karantin-dla-turistiv-z-es.html
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