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ТОП 

 

Уряд США підтримав створення 51-го 

штату 

Адміністрація Байдена офіційно підтримала 

перетворення федерального округу Колумбія 

на 51-й штат США. 

 

Україна не має наміру переглядати свій 

без’ядерний статус – Кулеба 

Попри те, що Росія порушила власні 
зобов’язання за Будапештським 

меморандумом, Україна ніколи не порушувала 

зобов’язань щодо позбавлення від ядерної 

зброї, і не виявляла наміру щодо поновлення 

ядерного статусу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231809-urad-ssa-pidtrimav-stvorenna-51go-statu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231809-urad-ssa-pidtrimav-stvorenna-51go-statu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231741-ukraina-ne-mae-namiru-peregladati-svij-bezadernij-status-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231741-ukraina-ne-mae-namiru-peregladati-svij-bezadernij-status-kuleba.html


 

Росія погрожує вислати ще одного 

українського дипломата 

Міністерство закордонних справ РФ висловило 
протест у відповідь на рішення МЗС України 

оголосити «персоною нон грата» старшого 

дипломата посольства Росії в Києві у відповідь 

на висилання з Росії працівника українського 

 

 

Ескалація на сході: Ліберали у ПАРЄ 

підтримали Україну ЗАЯВА  

Політична група Альянсу лібералів і 

демократів за Європу (ALDE) у 
Парламентській асамблеї Ради Європи вимагає 

від Росії припинити нарощування військ біля 

кордону з Україною.

 

 

Асоціації УЄФА затвердили декларацію 

проти Суперліги 

Усі 55 асоціацій УЄФА одноголосно 

затвердили декларацію, яка засуджує так звану 

європейську футбольну Суперлігу.

 

 

Експеримент у Нідерландах: Танці посеред 

пандемії АНАЛІТИКА 

Негативний тест може стати пропуском на 

вечірку, Євробачення та в Діснейленд

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231734-rosia-pogrozue-vislati-se-odnogo-ukrainskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231734-rosia-pogrozue-vislati-se-odnogo-ukrainskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231761-eskalacia-na-shodi-liberali-u-pare-pidtrimali-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231761-eskalacia-na-shodi-liberali-u-pare-pidtrimali-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3231571-55-asociacij-uefa-odnogolosno-zatverdili-deklaraciu-proti-superligi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3231571-55-asociacij-uefa-odnogolosno-zatverdili-deklaraciu-proti-superligi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230697-eksperiment-u-niderlandah-tanci-posered-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3230697-eksperiment-u-niderlandah-tanci-posered-pandemii.html


 

В Україні за добу - 12 162 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу зафіксовано 12 162 

випадки зараження коронавірусом. 

 

У світі зафіксували понад 143,5 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 21 квітня зафіксували 
143 556 326 випадки зараження коронавірусом. 

 

 

СВІТ 

 

Вбивство Флойда: суд присяжних визнав 

експоліцейського винним 

Колишній поліцейський Дерек Шовін 

визнаний винним за всіма пунктами 

обвинувачення у вбивстві афроамериканця 

Джорджа Флойда у травні 2020 року. 

 

 

Штати не отримували від Росії ноту про 

вислання дипломатів - Держдеп 

Росія досі не надіслала США офіційної ноти 
про вислання десятьох американських 

дипломатів - попри погрози дати «дзеркальну» 

відповідь на санкції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231850-v-ukraini-za-dobu-12-162-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231850-v-ukraini-za-dobu-12-162-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231840-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1435-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231840-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1435-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231799-vbivstvo-flojda-sud-prisaznih-viznav-ekspolicejskogo-vinnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231799-vbivstvo-flojda-sud-prisaznih-viznav-ekspolicejskogo-vinnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231813-stati-ne-otrimuvali-vid-rosii-notu-pro-vislanna-diplomativ-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231813-stati-ne-otrimuvali-vid-rosii-notu-pro-vislanna-diplomativ-derzdep.html


 

Білий дім підтвердив, що посла США в Росії 

викликали у Вашингтон для консультацій 

Посол Сполучених Штатів у Росії Джон 
Салліван прибуде до Вашингтона для 

консультацій з представниками команди 

Байдена з питань нацбезпеки, а також для 

відвідання родини та невдовзі повернеться до 

виконання своїх обов’язків у Москві.

 

 

В операції з підриву складів у Чехії брали 

участь шість офіцерів ГРУ РОЗСЛІДУВАННЯ  

В операції з підриву складів з військовою 

амуніцією наприкінці 2014 року на сході Чехії 
у Врбетицях були задіяні щонайменше 6 

офіцерів ГРУ, а не лише відомі Чепіга та 

Мішкін.

 

 

Штати обіцяють «без вагань» покарати 

Росію, як з Навальним щось станеться 

Сполучені Штати готові негайно та без вагань 

застосувати додаткові покарання проти влади 
РФ у разі критичного погіршення здоров’я 

Олексія Навального, який перебуває в 

ув’язненні. 

 

Кордон між Канадою та США залишиться 

закритим ще на місяць 

Канада й США погодилися ще на місяць 

продовжити закриття кордону для поїздок з 

несуттєвою метою.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231755-bilij-dim-pidtverdiv-so-posla-ssa-v-rosii-viklikali-u-vasington-dla-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231755-bilij-dim-pidtverdiv-so-posla-ssa-v-rosii-viklikali-u-vasington-dla-konsultacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231763-v-operacii-z-pidrivu-skladiv-u-cehii-brali-ucast-sist-oficeriv-gru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231763-v-operacii-z-pidrivu-skladiv-u-cehii-brali-ucast-sist-oficeriv-gru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231829-ssa-obicaut-bez-vagan-pokarati-rosiu-ak-z-navalnim-sos-stanetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231829-ssa-obicaut-bez-vagan-pokarati-rosiu-ak-z-navalnim-sos-stanetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231821-kordon-miz-kanadou-ta-ssa-zalisitsa-zakritim-se-na-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3231821-kordon-miz-kanadou-ta-ssa-zalisitsa-zakritim-se-na-misac.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський пропонує Путіну зустрітися «в 

будь-якій точці українського Донбасу, де 

йде війна» 

Президент України Володимир Зеленський 

звернувся до Володимира Путіна, 

запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій 

точці українського Донбасу, де йде війна» 

 

Кулеба обговорив з головою комітету 

Сенату США збільшення військової 

допомоги 

Очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив з 
головою комітету в закордонних справах 

Сенату США Робертом Менендесом 

збільшення військової допомоги Україні. 

 

Росія перекинула до кордонів України 

більше літаків, ніж вважалося раніше – WSJ 

Чисельність російських бойових літаків, 

зосереджених біля кордонів України, а також у 

тимчасово окупованому Криму, перебільшує 

попередні оцінки.

 

 

Військ РФ біля кордонів України не 

достатньо для масштабного наступу 
ДОПОВІДЬ  

Кількість російських військ, зосереджених 

зараз біля кордонів України, не є достатньою 

для повномасштабного наступу.   

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231774-zelenskij-proponue-putinu-zustritisa-v-budakij-tocci-ukrainskogo-donbasu-de-jde-vijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231774-zelenskij-proponue-putinu-zustritisa-v-budakij-tocci-ukrainskogo-donbasu-de-jde-vijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231774-zelenskij-proponue-putinu-zustritisa-v-budakij-tocci-ukrainskogo-donbasu-de-jde-vijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231774-zelenskij-proponue-putinu-zustritisa-v-budakij-tocci-ukrainskogo-donbasu-de-jde-vijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231817-kuleba-obgovoriv-z-golovou-komitetu-senatu-ssa-zbilsenna-vijskovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231817-kuleba-obgovoriv-z-golovou-komitetu-senatu-ssa-zbilsenna-vijskovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231817-kuleba-obgovoriv-z-golovou-komitetu-senatu-ssa-zbilsenna-vijskovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231817-kuleba-obgovoriv-z-golovou-komitetu-senatu-ssa-zbilsenna-vijskovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231748-rosia-perekinula-do-kordoniv-ukraini-bilse-litakiv-niz-vvazalosa-ranise-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231748-rosia-perekinula-do-kordoniv-ukraini-bilse-litakiv-niz-vvazalosa-ranise-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231834-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-ne-dostatno-dla-masstabnogo-nastupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231834-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-ne-dostatno-dla-masstabnogo-nastupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231834-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-ne-dostatno-dla-masstabnogo-nastupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231834-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-ne-dostatno-dla-masstabnogo-nastupu.html


 

РФ боїться запуску «Кримської платформи» 

— експерт 

Російська Федерація боїться запуску 
"Кримської платформи", тому що такий 

формат дозволить повернути тему окупації 

Криму в міжнародний порядок денний. 

 

УКРАЇНА  

 

Президент: Україна не починає війну 

першою, але завжди стоїть до останнього 
ВІДЕО 

Біля державних кордонів України 
сконцентровано чималу кількість російських 

військ, але загрозу становлять не лише вони, а 

й людські емоції. 

 

Зеленський створив конкурсну комісію для 

відбору суддів КСУ за квотою Президента 

Володимир Зеленський підписав указ про 

створення конкурсної комісії для відбору 
кандидатур на посади суддів Конституційного 

Суду за квотою 

 

 

ТКГ хоче створити механізм верифікації 

порушень «тиші» - Арестович 

Для зменшення кількості порушень режиму 

"тиші" Тристороння контактна група планує 

запровадити механізм верифікації порушень. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3231757-rf-boitsa-zapusku-krimskoi-platformi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3231757-rf-boitsa-zapusku-krimskoi-platformi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231772-zelenskij-ukraina-ne-pocinae-vijnu-persou-ale-zavzdi-stoit-do-ostannogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231772-zelenskij-ukraina-ne-pocinae-vijnu-persou-ale-zavzdi-stoit-do-ostannogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231772-zelenskij-ukraina-ne-pocinae-vijnu-persou-ale-zavzdi-stoit-do-ostannogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231772-zelenskij-ukraina-ne-pocinae-vijnu-persou-ale-zavzdi-stoit-do-ostannogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231766-zelenskij-stvoriv-konkursnu-komisiu-dla-vidboru-suddiv-ksu-za-kvotou-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231766-zelenskij-stvoriv-konkursnu-komisiu-dla-vidboru-suddiv-ksu-za-kvotou-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231823-tkg-hoce-stvoriti-mehanizm-verifikacii-porusen-tisi-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231823-tkg-hoce-stvoriti-mehanizm-verifikacii-porusen-tisi-arestovic.html


 

Україна розуміє всі можливі сценарії та 

знає, як діяти - Президент 

Україна розуміє всі можливі сценарії щодо 
подальших дій Росії та знає, що буде робити у 

відповідь за будь-якого розвитку ситуації. 

 

«Слуга народу» Тищенко - про вечірку в 

готелі: Готовий нести політичну 

відповідальність 

Заступник голови парламентської фракції 
"Слуга народу" Микола Тищенко заявляє, що 

не порушував карантину, але готовий нести 

політичну відповідальність за свої дії. 

 

Одеський суд відправив до психлікарні 

підозрюваного, який відрізав батькові 

голову 

Київський райсуд Одеси визнав неосудним і 

відправив на примусове психіатричне 
лікування підозрюваного у подвійному 

вбивстві двох людей. 

 

 

Під посольством РФ у Києві протестували 

проти російської агресії ФОТ О 

Громадська організація «Агенція розвитку 

демократії та інформаційних свобод» (АРДІС) 

напередодні послання Путіна до Федеральних 
зборів РФ провела акцію під посольством 

Росії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231781-ukraina-rozumie-vsi-mozlivi-scenarii-ta-znae-ak-diati-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231781-ukraina-rozumie-vsi-mozlivi-scenarii-ta-znae-ak-diati-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231791-sluga-narodu-tisenko-pro-vecirku-v-goteli-gotovij-nesti-politicnu-vidpovidalnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231791-sluga-narodu-tisenko-pro-vecirku-v-goteli-gotovij-nesti-politicnu-vidpovidalnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231791-sluga-narodu-tisenko-pro-vecirku-v-goteli-gotovij-nesti-politicnu-vidpovidalnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231791-sluga-narodu-tisenko-pro-vecirku-v-goteli-gotovij-nesti-politicnu-vidpovidalnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3231746-odeskij-sud-vidpraviv-do-psihlikarni-pidozruvanogo-akij-vidrizav-batkovi-golovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3231746-odeskij-sud-vidpraviv-do-psihlikarni-pidozruvanogo-akij-vidrizav-batkovi-golovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3231746-odeskij-sud-vidpraviv-do-psihlikarni-pidozruvanogo-akij-vidrizav-batkovi-golovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3231746-odeskij-sud-vidpraviv-do-psihlikarni-pidozruvanogo-akij-vidrizav-batkovi-golovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231784-pid-posolstvom-rf-u-kievi-protestuvali-proti-rosijskoi-agresii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231784-pid-posolstvom-rf-u-kievi-protestuvali-proti-rosijskoi-agresii.html


 

Платні камери вже «заробили» 3,3 мільйона 

Покращити умови перебування у в'язницях 

допоможуть доходи від реалізації проєкту 
"Платні камери" та приватизація закритих 

установ відбування покарання. 

 

Південнокорейську AstraZeneca 

зареєстрували в Україні 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

підписав наказ про реєстрацію вакцини 
AstraZeneca виробництва Південної Кореї, яка 

має надійти до України в рамках 

ініціативи COVAX. 

 

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

28,01 

Національний банк України на середу, 21 

квітня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 28,0096 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби дев'ять разів 

обстріляли позиції ООС 

Російсько-окупаційні війська минулої доби, 20 
квітня, дев'ять разів порушили режим 

припинення вогню на сході України, з початку 

цієї доби – ще три. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231815-platni-kameri-vze-zarobili-33-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231815-platni-kameri-vze-zarobili-33-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3231803-pivdennokorejsku-astrazeneca-zareestruvali-v-ukraini.html
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Спостерігачі ОБСЄ нарахували за добу 165 

порушень «тиші» ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 
19 квітня, 138 порушень режиму припинення 

вогню в Донецькій області та 27 - на 

Луганщині.

 

 

На окупованій Луганщині Місія ОБСЄ 

виявила 22 невідведені «Гради» ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала на тимчасово 
окупованій Росією території Луганщини 22 

реактивні системи залпового вогню "БМ-21 

"Град", а також 18 гаубиць, розміщених з 

порушенням ліній відведення.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 квітня: народний календар і астровісник 

Всесвітній день творчості та інноваційної 

діяльності; православна церква згадує святого 
Іродіона; дізнаймося також, як прокласти шлях 

весні 

 

Оновлений iMac, iPad Pro та фіолетовий 

iPhone: Apple показала найсвіжіші розробки 
ВІДЕО 

Американська компанія Apple представила 

кілька своїх новинок, зокрема оновлений 
десктоп iMac, планшети iPad Pro, ТВ-додаток 

Apple TV. 
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Український гурт Go_A заспіває онлайн для 

шанувальників Євробачення 

Представник України на Євробаченні-2021 
гурт Go_A проведе концерт у режимі онлайн 

для українців за кордоном та шанувальників 

Євробачення. 

 

У Британії стався величезний зсув ґрунту 
ФОТ О, ВІДЕО  

На півночі Вельсу у Великій Британії, у 
понеділок, стався великий зсув ґрунту на 

узбережжі.

 

 

«Манчестер Сіті» офіційно оголосив про 

вихід із Суперліги 

Англійський гранд вирішив не брати участі в 

новому турнірі. 

 

Кількість антитіл після щеплення Pfizer та 

AstraZeneca приблизно однакова 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Нове дослідження серед людей старше 80 років 

показало, що кількість антитіл до коронавірусу 

в організмі після щеплення вакцинами 

компаній Pfizer та AstraZeneca приблизно 

однакова.
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21 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні виповнюється 95 років від дня 

народження Єлизавети ІІ, королеви 
Великобританії, одного з найвпливовіших 

монархів сучасності.
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