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ТОП 

 

Німецькі Зелені в рейтингах вперше 

обігнали консерваторів 

Після оголошення Консерваторами та 

Зеленими їх кандидатів на пост канцлера 

Федеративної Республіки Німеччина, рейтинги 

перших різко зросли, тоді як блок ХДС/ХСС 

втратив голоси. 

 

Кулеба закликав ЄС відключити Росію від 

системи SWIFT 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба закликав розглянути можливість 

відключення Росії від міжнародної системи 

передачі міжбанківських платежів SWIFT.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232589-nimecki-zeleni-v-rejtingah-vperse-obignali-konservatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232589-nimecki-zeleni-v-rejtingah-vperse-obignali-konservatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232618-kuleba-zaklikav-es-vidkluciti-rosiu-vid-sistemi-swift.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232618-kuleba-zaklikav-es-vidkluciti-rosiu-vid-sistemi-swift.html


 

Сирія обстріляла ядерний реактор в Ізраїлі - 

ЗМІ 

Сирія завдала ракетного удару по території 

поблизу ядерного реактора в Ізраїлі.

 

 

Ткаченко пояснив, яким ресурсам довіряти 

під час НС воєнного характеру 

У зв’язку зі зростанням загрози з боку 
збройних сил РФ міністр культури та 

інформаційної політики Олександр Ткаченко 

дав поради українцям як протидіяти 

інформаційним атакам.  

 

 

Президент Фінляндії не виключає 

можливості вступу країни до НАТО 

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 

підтвердив, що його країна не виключає 

можливості вступу до НАТО. 

 

ЄС до кінця десятиліття планує скоротити 

викиди CO2 в атмосферу на 55% 

Країни ЄС та Європарламент прийняли новий 

кліматичний закон, відповідно до якого в 

Євросоюзі до 2030 року планують скоротити 
викиди вуглекислого газу в атмосферу 

щонайменше на 55%, у порівнянні з рівнем 

кінця ХХ століття.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232612-siria-obstrilala-adernij-reaktor-v-izraili-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232612-siria-obstrilala-adernij-reaktor-v-izraili-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232546-tkacenko-poasniv-akim-resursam-dovirati-pid-cas-ns-voennogo-harakteru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232546-tkacenko-poasniv-akim-resursam-dovirati-pid-cas-ns-voennogo-harakteru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232558-prezident-finlandii-ne-viklucae-mozlivosti-vstupu-kraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232558-prezident-finlandii-ne-viklucae-mozlivosti-vstupu-kraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232585-es-do-kinca-desatilitta-planue-skorotiti-vikidi-co2-v-atmosferu-na-55.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232585-es-do-kinca-desatilitta-planue-skorotiti-vikidi-co2-v-atmosferu-na-55.html


 

В Україні зафіксували 16 235 нових 

випадків коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 21 квітня, 
зареєстрували 16 235 нових випадків 

коронавірусної хвороби, летальних випадків - 

470.

 

СВІТ 

 

Штати допускають пом’якшення санкцій 

проти Ірану по ядерній програмі 

Адміністрація Байдена готова скасувати деякі 

санкції проти Ірану при умові виконання 

країною умов ядерної угоди 2015 року.

 

Члени ОЗХЗ у Гаазі проголосували за 

обмеження прав та привілеїв Сирії 

Члени Організації по забороні хімічної зброї 
(ОЗХЗ) проголосували за призупинення ряду 

прав і привілеїв Сирії в цій організації.

 

 

Канада запровадить податок на розкіш 

У Канаді буде запроваджено новий податок на 

дорогі транспортні засоби.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232637-v-ukraini-zafiksuvali-16-235-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232637-v-ukraini-zafiksuvali-16-235-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232626-stati-dopuskaut-pomaksenna-sankcij-proti-iranu-po-adernij-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232626-stati-dopuskaut-pomaksenna-sankcij-proti-iranu-po-adernij-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232610-cleni-ozhz-u-gaazi-progolosuvali-za-obmezenna-prav-ta-privileiv-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232610-cleni-ozhz-u-gaazi-progolosuvali-za-obmezenna-prav-ta-privileiv-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232600-kanada-zaprovadit-podatok-na-rozkis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232600-kanada-zaprovadit-podatok-na-rozkis.html


 

Австралія скасувала ряд угод штату 

Вікторія про співпрацю з Китаєм 

Уряд Австралії визнав недійсними дві угоди 
між штатом Вікторія і КНР, укладені в рамках 

ініціативи «Один пояс - один шлях».

 

 

Фінляндія наприкінці квітня пом'якшує 

карантинні обмеження 

Уряд Фінляндії затвердив графік скасування 
обмежень, введених у зв'язку з пандемією 

коронавірусу: згідно з планом, заходи на 

відкритому повітрі для дітей та молоді стануть 

доступні наприкінці квітня.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба привітав схвалення Штатами 

законопроєкту про безпекове партнерство з 

Україною 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба вітає схвалення Комітетом Сенату 

США законопроєкту про безпекове 

партнерство з Україною. 

 

Польща є двигуном в ЄС відносно політики 

санкцій проти Росії - Дещиця 

Польща виступає не лише за збереження, але і 
можливе посилення санкцій проти Росії, якщо 

та й надалі загострюватиме ситуацію на сході 

України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232593-avstralia-skasuvala-rad-ugod-statu-viktoria-pro-spivpracu-z-kitaem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232593-avstralia-skasuvala-rad-ugod-statu-viktoria-pro-spivpracu-z-kitaem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232623-finlandia-naprikinci-kvitna-pomaksue-karantinni-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232623-finlandia-naprikinci-kvitna-pomaksue-karantinni-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232548-kuleba-privitav-shvalenna-statami-zakonoproektu-pro-bezpekove-partnerstvo-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232548-kuleba-privitav-shvalenna-statami-zakonoproektu-pro-bezpekove-partnerstvo-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232548-kuleba-privitav-shvalenna-statami-zakonoproektu-pro-bezpekove-partnerstvo-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232548-kuleba-privitav-shvalenna-statami-zakonoproektu-pro-bezpekove-partnerstvo-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232575-polsa-e-dvigunom-v-es-sodo-politiki-sankcij-proti-rosii-desica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232575-polsa-e-dvigunom-v-es-sodo-politiki-sankcij-proti-rosii-desica.html


 

США і надалі підтримуватимуть Україну 

летальним озброєнням – Держдеп 

Сполучені Штати мають намір продовжувати 
послідовну підтримку України у сфері безпеки 

й оборони, в тому числі летальними 

оборонними системами. 

 

 

Мезенцева розповіла про роботу української 

делегації в ПАРЄ 

Українська делегація на сесії Парламентської 

асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі 
збирає підписи під заявою про провокації 

Росії: наразі заяву вже підписали представники 

дев'яти країн.

 

 

Представники парламентів України, Литви 

та Польщі у спільній заяві засудили агресію 

РФ 

У Широкиному на Донеччині представники 

трьох парламентів - України, Польщі та Литви 
- виголосили спільну заяву про підтримку 

України та засудження агресивних дій Росії. 

 

В ОРДЛО неможливі вибори відповідно до 

Мінських угод – експерт 

На території окремих районів Донецької та 
Луганської областей (ОРДЛО), де вже понад 

сім років не проводилися законні вибори, досі 

немає умов для проведення виборчого процесу, 

передбаченого Мінськими угодами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232540-ssa-i-nadali-pidtrimuvatimut-ukrainu-letalnim-ozbroennam-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232540-ssa-i-nadali-pidtrimuvatimut-ukrainu-letalnim-ozbroennam-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232573-mezenceva-rozpovila-pro-robotu-ukrainskoi-delegacii-v-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232573-mezenceva-rozpovila-pro-robotu-ukrainskoi-delegacii-v-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232603-predstavniki-parlamentiv-ukraini-litvi-ta-polsi-u-spilnij-zaavi-zasudili-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232603-predstavniki-parlamentiv-ukraini-litvi-ta-polsi-u-spilnij-zaavi-zasudili-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232603-predstavniki-parlamentiv-ukraini-litvi-ta-polsi-u-spilnij-zaavi-zasudili-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232603-predstavniki-parlamentiv-ukraini-litvi-ta-polsi-u-spilnij-zaavi-zasudili-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232604-v-ordlo-nemozlivi-vibori-vidpovidno-do-minskih-ugod-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232604-v-ordlo-nemozlivi-vibori-vidpovidno-do-minskih-ugod-ekspert.html


 

Єрмак говорив з послами G7 про 

встановлення миру на Сході, оновлення 

КСУ та реформи 

Керівник Офісу Президента України Андрій 

Єрмак провів зустріч з послами країн «Великої 

сімки»: говорили про припинення війни на 

Сході України, оновлення КСУ та інші важливі 

реформи.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський увів у дію рішення РНБО про 

санкції проти юридичних і фізичних осіб 
ПЕРЕЛІК  

Президент Володимир Зеленський увів у дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони 

від 15 квітня 2021 року про економічні санкції 

стосовно низки юридичних і фізичних осіб. 

 

Довибори в Раду: Верховний Суд 

задовольнив апеляцію ЦВК та «Слуги 

народу» 

Верховний Суд задовольнив апеляційні скарги 
Центральної виборчої комісії і представника 

кандидата в народні депутати Олександра 

Шевченка щодо результатів виборів в окрузі № 

87.  

 

Устенко вважає, що якби не олігархи, то 

ВВП України був би $400 мільярдів 

Президент Володимир Зеленський має намір 

боротися зі всією олігархічною системою, а не 

з конкретними особами, його мета – створення 
однакових для всіх і сприятливих умов ведення 

бізнесу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232556-ermak-govoriv-z-poslami-g7-pro-vstanovlenna-miru-na-shodi-onovlenna-ksu-ta-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232556-ermak-govoriv-z-poslami-g7-pro-vstanovlenna-miru-na-shodi-onovlenna-ksu-ta-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232556-ermak-govoriv-z-poslami-g7-pro-vstanovlenna-miru-na-shodi-onovlenna-ksu-ta-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232556-ermak-govoriv-z-poslami-g7-pro-vstanovlenna-miru-na-shodi-onovlenna-ksu-ta-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232563-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-proti-uridicnih-i-fizicnih-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232563-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-proti-uridicnih-i-fizicnih-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232563-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-proti-uridicnih-i-fizicnih-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232563-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-proti-uridicnih-i-fizicnih-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232536-dovibori-v-radu-verhovnij-sud-zadovolniv-apelaciu-cvk-ta-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232536-dovibori-v-radu-verhovnij-sud-zadovolniv-apelaciu-cvk-ta-slugi-narodu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232528-ustenko-vvazae-so-akbi-ne-oligarhi-to-vvp-ukraini-buv-bi-400-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232528-ustenko-vvazae-so-akbi-ne-oligarhi-to-vvp-ukraini-buv-bi-400-milardiv.html


 

Нацбанк послабив курс гривні на п'ять 

копійок 

Національний банк України на четвер, 22 
квітня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 5 копійок - до 28,0576 грн за долар. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба у зоні ООС: окупанти вісім разів 

зривали «тишу» 

Російсько-окупаційні війська минулої доби, 20 

квітня, вісім разів порушили режим 
припинення вогню на сході України, з початку 

цієї доби – ще три.  

 

 

ОБСЄ зафіксувала понад 280 порушень 

«тиші» на Сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 

доби 279 порушень режиму припинення вогню 
в Донецькій області та 3 таких порушення на 

Луганщині. 

 

ОБСЄ зафіксувала завантажені вагони на 

окупованому кордоні України з РФ 

Місія ОБСЄ виявила на залізничній станції 

"Червона Могила", що на кордоні тимчасово 

окупованої Луганщини з РФ, 81 залізничний 

вагон з вантажем.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232634-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-pat-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232634-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-pat-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232632-doba-u-zoni-oos-okupanti-visim-raziv-zrivali-tisu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232581-obse-zafiksuvala-ponad-280-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232591-obse-zafiksuvala-zavantazeni-vagoni-na-okupovanomu-kordoni-ukraini-z-rf.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

22 квітня: народний календар і астровісник 

Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний 

день Землі); цього дня також щорічно 
відзначають народне свято – Вадим Ключник; 

дізнаймося й про те, що слід зробити, щоб 

захистися від недуг 

 

 

У Запоріжжі школярка вчинила 

самогубство через булінг у школі 

У Запоріжжі школярка звела рахунки з життям. 

У передсмертній записці написала, що у школі 
її "булили", і терпіти це вона більше не хотіла. 

В поліції відкрили кримінальне провадження. 

 

 

Укрзалізниця поновлює курсування поїздів 

на Буковину 

Укрзалізниця відновлює з 22 квітня курсування 

поїздів далекого сполучення до Чернівецької 

області. 

 

Асоціація кіноіндустрії України стала 

членом Міжнародної Федерації асоціацій 

кінопродюсерів 

Асоціація кіноіндустрії України стала членом 
Міжнародної Федерації асоціацій 

кінопродюсерів (FIAPF). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3232287-22-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3232287-22-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232596-u-zaporizzi-skolarka-vcinila-samogubstvo-cerez-buling-u-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232596-u-zaporizzi-skolarka-vcinila-samogubstvo-cerez-buling-u-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232534-ukrzaliznica-ponovlue-kursuvanna-poizdiv-na-bukovinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232534-ukrzaliznica-ponovlue-kursuvanna-poizdiv-na-bukovinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3232598-asociacia-kinoindustrii-ukraini-stala-clenom-miznarodnoi-federacii-asociacij-kinoproduseriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3232598-asociacia-kinoindustrii-ukraini-stala-clenom-miznarodnoi-federacii-asociacij-kinoproduseriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3232598-asociacia-kinoindustrii-ukraini-stala-clenom-miznarodnoi-federacii-asociacij-kinoproduseriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3232598-asociacia-kinoindustrii-ukraini-stala-clenom-miznarodnoi-federacii-asociacij-kinoproduseriv.html


 

У світі за 2020 рік випили вина об'ємом з 

Байкал ЗВІТ  

Протягом 2020 року на всій планеті люди 
випили 234 мільйони гектолітрів вина: це 

об’єм, еквівалентний найглибшому у світі 

озеру Байкал. 

 

Колективи понад 50 осіб можуть записати 

працівників у чергу на COVID-щеплення - 

Ляшко 

Головний державний санітарний лікар Віктор 
Ляшко поінформував, що колективи, де 

працюють понад 50 осіб, можуть залишити 

заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації 

проти COVID-19. 

 

Туризм у Зоні відчуження показує, яким світ 

буде без людей – професор Гарварду 

Мандрівки до Чорнобильської зони мають 

позитивне значення як наочний приклад того, 

на що люди можуть перетворити світ.

 

 

Ровер Perseverance зміг отримати кисень з 

атмосфери Марса 

Марсохід Perseverance, який NASA запустила 

на Марс в липні минулого року, зміг отримати 

кисень з атмосфери планети. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232624-u-sviti-za-2020-rik-vipili-vina-obemom-z-bajkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232624-u-sviti-za-2020-rik-vipili-vina-obemom-z-bajkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232628-kolektivi-ponad-50-osib-mozut-zapisati-pracivnikiv-u-cergu-na-covidseplenna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232628-kolektivi-ponad-50-osib-mozut-zapisati-pracivnikiv-u-cergu-na-covidseplenna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232628-kolektivi-ponad-50-osib-mozut-zapisati-pracivnikiv-u-cergu-na-covidseplenna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232628-kolektivi-ponad-50-osib-mozut-zapisati-pracivnikiv-u-cergu-na-covidseplenna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232524-turizm-u-zoni-vidcuzenna-pokazue-akim-svit-bude-bez-ludej-profesor-garvardu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232524-turizm-u-zoni-vidcuzenna-pokazue-akim-svit-bude-bez-ludej-profesor-garvardu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3232617-rover-perseverance-zmig-otrimati-kisen-z-atmosferi-marsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3232617-rover-perseverance-zmig-otrimati-kisen-z-atmosferi-marsa.html


 

22 квітня. Пам’ятні дати 

В ці дні, у 1918 році, Донбас і Крим були 

звільнені від більшовиків.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232035-22-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232035-22-kvitna-pamatni-dati.html

