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ТОП 

 

Росія висилає 20 працівників посольства 

Чехії - ЗМІ 

Москва прийняла рішення вислати 20 

працівників посольства Чехії у РФ у відповідь 

на видворення Прагою 18 російських 

дипломатів.

 

 

У Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ 

У Страсбурзі 19-22 квітня проходитиме 
весняна сесія Парламентської асамблеї Ради 

Європи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230189-rosia-visilae-20-pracivnikiv-posolstva-cehii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230189-rosia-visilae-20-pracivnikiv-posolstva-cehii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230249-u-strasburzi-startue-vesnana-sesia-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230249-u-strasburzi-startue-vesnana-sesia-pare.html


 

Головний інфекціоніст США не вірить, що 

вакцину Johnson&Johnson заборонять 

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі 
вважає, що використання COVID-вакцини 

Johnson&Johnson відновлять до кінця цього 

тижня.  

 

 

Економіка Азії цього року зросте на 6,5% 
ДОПОВІДЬ  

Зростання економіки азійських країн у 

поточному році становитиме не менше 6,5%, а 

в Південній Азії сягне 9,7%. 

 

Прихильники Навального анонсували 

всеросійський мітинг на його підтримку 

Співробітники російського Фонду боротьби з 

корупцією Іван Жданов і Леонід Волков 

оголосили на 21 квітня мітинг на підтримку 
Олексія Навального, який продовжує 

голодування у колонії. 

 

Турецький міністр став добровольцем у 

випробуванні COVID-вакцини 

Міністр промисловості Туреччини Мустафа 
Варанк долучився в ролі добровольця до 

випробування розробленої у країні вакцини 

проти коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230219-golovnij-infekcionist-ssa-ne-virit-so-vakcinu-johnsonjohnson-zaboronat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230219-golovnij-infekcionist-ssa-ne-virit-so-vakcinu-johnsonjohnson-zaboronat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3230200-ekonomika-azii-cogo-roku-viroste-na-65.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3230200-ekonomika-azii-cogo-roku-viroste-na-65.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230213-prihilniki-navalnogo-anonsuvali-vserosijskij-miting-na-jogo-pidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230213-prihilniki-navalnogo-anonsuvali-vserosijskij-miting-na-jogo-pidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230223-tureckij-ministr-stav-dobrovolcem-u-viprobuvanni-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230223-tureckij-ministr-stav-dobrovolcem-u-viprobuvanni-covidvakcini.html


 

У Єгипті потяг зійшов з рейок, майже сто 

осіб поранені 

Щонайменше 97 осіб дістали поранення, коли 

поїзд зійшов з рейок, північніше від Каїра.

 

 

В Україні - 6 506 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні минулої доби зареєстровано 6 506 

випадків зараження коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Польща підтримує рішення Чехії видворити 

18 російських дипломатів 

Варшава підтримує рішення Праги оголосити 

18 дипломатів посольства РФ у Чехії 

персонами non grata.

 

 

Російський Sputnik V не допоможе 

прискорити вакцинацію - Макрон 

Російська вакцина Sputnik V навряд чи 

допоможе Франції прискорити кампанію 

щеплення проти коронавірусу, вважає 

Еммануель Макрон. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230170-u-egipti-potag-zijsov-z-rejok-majze-sto-osib-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230170-u-egipti-potag-zijsov-z-rejok-majze-sto-osib-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3230251-v-ukraini-6-506-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3230251-v-ukraini-6-506-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230181-polsa-pidtrimue-risenna-cehii-vidvoriti-18-rosijskih-diplomativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230181-polsa-pidtrimue-risenna-cehii-vidvoriti-18-rosijskih-diplomativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230210-rosijskij-sputnik-v-ne-dopomoze-priskoriti-vakcinaciu-makron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230210-rosijskij-sputnik-v-ne-dopomoze-priskoriti-vakcinaciu-makron.html


 

У Сирії починають прийом заяв від 

кандидатів у президенти 

З 19 квітня в Сирії починається прийом заяв 
від кандидатів на посаду президента - вибори 

глави держави призначені на 26 травня. 

 

Віцепрем'єр Чехії: Боєприпаси зі складу 

мали вибухнути в Болгарії 

 передає Укрінформ із посиланням на DW, 
про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії, 
перший віцепрем'єр Ян Гамачек. 

 

У Чикаго сталася стрілянина в 

МакДональдзі - загинула семирічна 

дівчинка 

У Чикаго в неділю під час стрілянини в 

МакДональдзі загинула семирічна дівчинка, а 

її батько дістав тяжке поранення.

 

 

Поблизу Парижа розбився легкомоторний 

літак, четверо загиблих 

Чотири особи загинули внаслідок катастрофи 

легкомоторного літака неподалік столиці 

Франції.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230196-u-sirii-pocinaut-prijom-zaav-vid-kandidativ-u-prezidenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230196-u-sirii-pocinaut-prijom-zaav-vid-kandidativ-u-prezidenti.html
https://www.dw.com/ru/chekhija-boepripasy-so-sklada-vo-vrbetice-planirovalos-podorvat-v-bolgarii/a-57246990
https://www.dw.com/ru/chekhija-boepripasy-so-sklada-vo-vrbetice-planirovalos-podorvat-v-bolgarii/a-57246990
https://www.dw.com/ru/chekhija-boepripasy-so-sklada-vo-vrbetice-planirovalos-podorvat-v-bolgarii/a-57246990
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230229-u-cikago-stalasa-strilanina-v-makdonaldzi-zaginula-semiricna-divcinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230229-u-cikago-stalasa-strilanina-v-makdonaldzi-zaginula-semiricna-divcinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230229-u-cikago-stalasa-strilanina-v-makdonaldzi-zaginula-semiricna-divcinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230229-u-cikago-stalasa-strilanina-v-makdonaldzi-zaginula-semiricna-divcinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230222-poblizu-pariza-rozbivsa-legkomotornij-litak-cetvero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230222-poblizu-pariza-rozbivsa-legkomotornij-litak-cetvero-zagiblih.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Ескалація на сході: керівництво ОБСЄ 

закликає виконувати Віденський документ 

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ 
Швеції Анн Лінде та генсек цієї організації 

Гельга Шмід обговорили ескалацію на східних 

кордонах України та закликали до виконання 

Віденського документа. 

 

Україна буде добиватися завершення війни 

дипломатичним шляхом - Мендель 

Україна налаштована просуватися далі для 

вирішення воєнного конфлікту на сході країни 

дипломатичним шляхом.

 

 

Вишеградська група і Південна Корея 

закупили медобладнання для лікарень на 

Луганщині 

Країни Вишеградської групи (Польща, Чехія, 
Словаччина, Угорщина) спільно з Південною 

Кореєю закупили і передали медичне 

обладнання для трьох лікарень в Луганській 

області на суму 80 тис. євро.

 

УКРАЇНА  

 

На Банковій вважають, що Великдень - 

хороший привід для активізації зусиль з 

обміну 

Наближення Веоикодня може бути хорошим 

приводом для активізації зусиль щодо обміну 

утримуваними особами в форматі "всіх на 

всіх".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3230203-eskalacia-na-shodi-kerivnictvo-obse-zaklikae-vikonuvati-videnskij-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3230203-eskalacia-na-shodi-kerivnictvo-obse-zaklikae-vikonuvati-videnskij-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3230184-ukraina-bude-dobivatisa-zaversenna-vijni-diplomaticnim-slahom-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3230184-ukraina-bude-dobivatisa-zaversenna-vijni-diplomaticnim-slahom-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3230235-visegradska-grupa-i-pivdenna-korea-zakupili-medobladnanna-dla-likaren-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3230235-visegradska-grupa-i-pivdenna-korea-zakupili-medobladnanna-dla-likaren-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3230235-visegradska-grupa-i-pivdenna-korea-zakupili-medobladnanna-dla-likaren-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3230235-visegradska-grupa-i-pivdenna-korea-zakupili-medobladnanna-dla-likaren-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3230178-na-bankovij-vvazaut-so-velikden-horosij-privid-dla-aktivizacii-zusil-z-obminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3230178-na-bankovij-vvazaut-so-velikden-horosij-privid-dla-aktivizacii-zusil-z-obminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3230178-na-bankovij-vvazaut-so-velikden-horosij-privid-dla-aktivizacii-zusil-z-obminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3230178-na-bankovij-vvazaut-so-velikden-horosij-privid-dla-aktivizacii-zusil-z-obminu.html


 

Нацбанк послабив гривню до 27,98 

Національний банк України на понеділок, 19 

квітня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 27,9783 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу вісім разів зривали 

«тишу» на сході України 

Протягом минулої доби, 18 квітня, було 
зафіксовано 8 порушень з боку збройних 

формувань Російської Федерації, ще три 

порушення - з початку поточної доби.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні день святого Євтихія; у цей день 
ворожили на судженого, стежили за 

прикметами, а дівчата займалися підготовкою 

приданого, готувалися до весілля 

 

 

Один з найбільших у світі айсбергів майже 

розтанув 

Айсберг A68, який у 2017 році відколовся від 
Антарктиди, мав площу майже 6 тисяч 

квадратних кілометрів. Тепер він практично 

зник. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3230246-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2798.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3230246-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2798.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3230243-okupanti-za-dobu-visim-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3230243-okupanti-za-dobu-visim-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3229497-19-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3229497-19-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230215-odin-z-najbilsih-u-sviti-ajsbergiv-majze-roztanuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230215-odin-z-najbilsih-u-sviti-ajsbergiv-majze-roztanuv.html


 

Американцям радять носити маски навіть 

після щеплення 

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі 
закликав вакцинованих американців 

продовжувати носити маски, оскільки вони все 

ще можуть заражати коронавірусом інших. 

 

Українців попереджають про ще один 

коронавірус на Близькому Сході 

Українці, які планують поїздки до країн 

Близького Сходу, мають враховувати 
циркуляцію у цьому регіоні близькосхідного 

респіраторного синдрому (MERS-CoV).

 

 

Влада Британії запрошує тисячі людей на 

«пілотний» концерт без масок 

У британському Ліверпулі 2 травня 

відбудеться концерт, на якому будуть присутні 
п'ять тисяч глядачів без масок, від них також 

не вимагатимуть дотримання дистанції.

 

 

19 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1917 року, в Києві розпочався 

Всеукраїнський національний конгрес, 

скликаний Українською Центральною Радою.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230225-amerikancam-radat-nositi-maski-navit-pisla-seplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230225-amerikancam-radat-nositi-maski-navit-pisla-seplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3230173-ukrainciv-poperedzaut-pro-se-odin-koronavirus-na-blizkomu-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3230173-ukrainciv-poperedzaut-pro-se-odin-koronavirus-na-blizkomu-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230205-vlada-britanii-zaprosue-tisaci-ludej-na-pilotnij-koncert-bez-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230205-vlada-britanii-zaprosue-tisaci-ludej-na-pilotnij-koncert-bez-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229082-19-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3229082-19-kvitna-pamatni-dati.html

