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ТОП 

 

Палата представників Конгресу США 

схвалила законопроєкт про 51-й штат 

Палата представників Конгресу США 22 квітня 

схвалила законопроєкт, що перетворить 

федеральний округ Колумбія на 51-й штат 

країни. 

 

Експерт про відведення військ РФ: Не варто 

розслаблятися 

Заява Росії про відвід своїх військ від кордонів 

України та з тимчасово окупованого Криму не 

означає ослаблення військової напруги. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233365-palata-predstavnikiv-kongresu-ssa-shvalila-zakonoproekt-pro-51j-stat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233365-palata-predstavnikiv-kongresu-ssa-shvalila-zakonoproekt-pro-51j-stat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233421-ekspert-pro-vidvedenna-vijsk-rf-ne-varto-rozslablatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233421-ekspert-pro-vidvedenna-vijsk-rf-ne-varto-rozslablatisa.html


 

Штати закликали РФ припинити 

мілітаризацію Криму і вивести війська зі 

Сходу України 

Сполучені Штати закликають Росію 

припинити військове нарощування у 

тимчасово окупованому Криму, зупинити 

провокації на кордоні з Україною та вивести 

свої війська зі Сходу України. 

 

Аеропорт Багдада обстріляли ракетами 

типу «Катюша» 

По міжнародному аеропорту Багдада було 
випущено три ракети системи реактивного 

залпового вогню «Катюші».

 

 

Кількість загиблих від витоку кисню в 

індійській лікарні зросла до 29 

Кількість жертв смертельного інциденту із 
перебоєм постачання кисню в індійській 

лікарні зросла до 29.

 

 

У світі зафіксували понад 145,3 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 23 квітня зафіксували 

145 338 415 випадків зараження 

коронавірусом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233355-stati-zaklikali-rf-pripiniti-militarizaciu-krimu-i-vivesti-vijska-zi-shodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233355-stati-zaklikali-rf-pripiniti-militarizaciu-krimu-i-vivesti-vijska-zi-shodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233355-stati-zaklikali-rf-pripiniti-militarizaciu-krimu-i-vivesti-vijska-zi-shodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233355-stati-zaklikali-rf-pripiniti-militarizaciu-krimu-i-vivesti-vijska-zi-shodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233419-aeroport-bagdada-obstrilali-raketami-tipu-katusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233419-aeroport-bagdada-obstrilali-raketami-tipu-katusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233425-kilkist-zagiblih-vid-vitoku-kisnu-v-indijskij-likarni-zrosla-do-29.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233425-kilkist-zagiblih-vid-vitoku-kisnu-v-indijskij-likarni-zrosla-do-29.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233433-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1453-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233433-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1453-miljona-vipadkiv-covid19.html


 

На вірян чекають «карантинні» новації під 

час богослужінь і освячень пасок 

Всеукраїнська рада церков і релігійних 
організацій разом з Державною службою з 

питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів обговорили питання 

організації Великодніх святкувань в умовах 
карантину, пов’язаного з пандемією COVID-

19.

 

СВІТ 

 

Байден приєднається до лідерів країн НАТО 

на саміті 14 червня у Брюсселі 

Президент США Джо Байден візьме участь у 

саміті НАТО в Бельгії 14 червня цього року, де 

лідери країн-членів Альянсу планують 
обговорити напружені відносини з РФ та 

Китаєм, виведення військ з Афганістану та 

майбутнє блоку, що наразі складається з 30 

країн. 

 

Туреччина нагадала Росії, як та надавала 

зброю Асаду 

Туреччина не має передумов щодо 

використання придбаних у неї товарів 
оборонного призначення. Це стосується і 

продажу БПЛА Україні.

 

 

Чехію залишать понад 60 працівників 

російського посольства 

Згідно з рішенням чеської сторони привести до 

паритету кількість працівників російського 
посольства в Празі з тою, яку наразі має 

посольство ЧР у Москві, столицю Чехії мають 

залишити 63 співробітники диппредставництва 

РФ. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233349-na-viran-cekaut-karantinni-novacii-pid-cas-bogosluzin-i-osvacen-pasok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233349-na-viran-cekaut-karantinni-novacii-pid-cas-bogosluzin-i-osvacen-pasok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233392-bajden-priednaetsa-do-lideriv-krain-nato-na-samiti-14-cervna-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233392-bajden-priednaetsa-do-lideriv-krain-nato-na-samiti-14-cervna-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233336-tureccina-nagadala-rosii-ak-ta-nadavala-zbrou-asadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233336-tureccina-nagadala-rosii-ak-ta-nadavala-zbrou-asadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233361-cehiu-zalisat-ponad-60-pracivnikiv-rosijskogo-posolstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233361-cehiu-zalisat-ponad-60-pracivnikiv-rosijskogo-posolstva.html


 

Меркель підтвердила намір Німеччини 

позбутись вугільних ТЕЦ 

Німеччина впродовж наступних 17 років має 
намір повністю відмовитися від вугілля у 

якості джерела для вироблення енергії в країні. 

 

Канада значно зменшить шкідливі викиди в 

атмосферу у цьому десятиріччі - Трюдо 

Канада значно зменшить шкідливі викиди в 

атмосферу вже у цьому десятиріччі. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Євросоюзі розчаровані позицією Росії на 

переговорах з Україною 

Європейський Союз розчарований відсутністю 

у Росії політичної волі щодо прогресу на 

переговорах з врегулювання конфлікту на 
сході України та небажанням поновити 

зобов’язання щодо припинення вогню.

 

 

Глави МЗС України та Канади обговорили 

розслідування катастрофи літака МАУ в 

Ірані 

Міністри закордонних справ України та 

Канади обговорили стан розслідування 

катастрофи літака МАУ в Ірані.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233415-merkel-pidtverdila-namir-nimeccini-pozbutis-vugilnih-tec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233415-merkel-pidtverdila-namir-nimeccini-pozbutis-vugilnih-tec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233427-kanada-znacno-zmensit-skidlivi-vikidi-v-atmosferu-u-comu-desatiricci-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233427-kanada-znacno-zmensit-skidlivi-vikidi-v-atmosferu-u-comu-desatiricci-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233351-u-evrosouzi-rozcarovani-pozicieu-rosii-na-peregovorah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233351-u-evrosouzi-rozcarovani-pozicieu-rosii-na-peregovorah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233439-glavi-mzs-ukraini-ta-kanadi-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233439-glavi-mzs-ukraini-ta-kanadi-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233439-glavi-mzs-ukraini-ta-kanadi-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233439-glavi-mzs-ukraini-ta-kanadi-obgovorili-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-v-irani.html


 

Джапарова: Окупація Криму є загрозою для 

збереження ідентичності 

кримськотатарського народу 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

Еміне Джапарова заявляє, що окупація Росією 

українського Криму є загрозою для збереження 

ідентичності кримськотатарського народу.

 

 

Заступник керівника ОП та голова 

Представництва НАТО обговорили 

ситуацію на Сході 

Заступник керівника Офісу Президента Роман 

Машовець обговорив з головою 

Представництва НАТО в Україні 
Александером Вінніковим ситуацію на Сході 

України та поблизу кордону.

 

 

Згода РФ на відкриття баз ОБСЄ у 

прикордонні буде «лакмусовим папірцем» 

деескалації - Цимбалюк 

Надання Росією гарантій безпеки для відкриття 

передових патрульних баз СММ ОБСЄ вздовж 
неконтрольованої Урядом ділянки кордону на 

сході України послужить "лакмусовим 

папірцем" готовності Кремля до деескалації.

 

УКРАЇНА 

 

Єрмак прокоментував відведення 

російських військ від кордону 

Початок відведення військ від кордону з 

Україною пов'язаний, перш за все, із 

підтримкою України заходом.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233370-dzaparova-okupacia-krimu-e-zagrozou-dla-zberezenna-identicnosti-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233370-dzaparova-okupacia-krimu-e-zagrozou-dla-zberezenna-identicnosti-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233370-dzaparova-okupacia-krimu-e-zagrozou-dla-zberezenna-identicnosti-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3233370-dzaparova-okupacia-krimu-e-zagrozou-dla-zberezenna-identicnosti-krimskotatarskogo-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233431-zastupnik-kerivnika-op-ta-golova-predstavnictva-nato-obgovorili-situaciu-na-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233431-zastupnik-kerivnika-op-ta-golova-predstavnictva-nato-obgovorili-situaciu-na-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233431-zastupnik-kerivnika-op-ta-golova-predstavnictva-nato-obgovorili-situaciu-na-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233431-zastupnik-kerivnika-op-ta-golova-predstavnictva-nato-obgovorili-situaciu-na-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233435-zgoda-rf-na-vidkritta-baz-obse-u-prikordonni-bude-lakmusovim-papircem-deeskalacii-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233435-zgoda-rf-na-vidkritta-baz-obse-u-prikordonni-bude-lakmusovim-papircem-deeskalacii-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233435-zgoda-rf-na-vidkritta-baz-obse-u-prikordonni-bude-lakmusovim-papircem-deeskalacii-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3233435-zgoda-rf-na-vidkritta-baz-obse-u-prikordonni-bude-lakmusovim-papircem-deeskalacii-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233409-ermak-prokomentuvav-vidvedenna-rosijskih-vijsk-vid-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233409-ermak-prokomentuvav-vidvedenna-rosijskih-vijsk-vid-kordonu.html


 

Реакція Президента України на останні 

заяви Путіна обов’язково буде - Мендель 

Прессекретар Президента України Юлія 
Мендель зазначає, що реакція Володимира 

Зеленського на останні заяви президента РФ 

Володимира Путіна про зустріч у Москві 

обов'язково буде.

 

 

Силовики провели обшук в бізнес-центрі, де 

знаходиться офіс Коломойського ФОТО 

Співробітники СБУ прийшли в столичний 
бізнес-центр, де знаходиться офіс Ігоря 

Коломойського. 

 

Генпрокурор не знає, де зараз знаходиться 

екссуддя Чаус 

Генпрокурор Ірина Венедіктова не знає, де 

зараз перебуває колишній суддя Дніпровського 

райсуду столиці Микола Чаус.

 

 

Реабілітований судом заступник глави МЗС 

Божок подав скаргу на дії прокурора 

Заступник міністра закордонних справ України 

Єгор Божок, який був реабілітований судом у 

справі щодо п'ятого президента Петра 

Порошенка, подав Генеральному прокурору 
України Ірині Венедиктовій скаргу на дії 

прокурора Олександра Литвинюка. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233306-reakcia-prezidenta-ukraini-na-ostanni-zaavi-putina-obovazkovo-bude-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233306-reakcia-prezidenta-ukraini-na-ostanni-zaavi-putina-obovazkovo-bude-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233359-siloviki-proveli-obsuk-v-biznescentr-de-znahoditsa-ofis-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233359-siloviki-proveli-obsuk-v-biznescentr-de-znahoditsa-ofis-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233338-genprokuror-ne-znae-de-zaraz-znahoditsa-ekssudda-caus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233338-genprokuror-ne-znae-de-zaraz-znahoditsa-ekssudda-caus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233413-reabilitovanij-sudom-zastupnik-glavi-mzs-bozok-podav-skargu-na-dii-prokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233413-reabilitovanij-sudom-zastupnik-glavi-mzs-bozok-podav-skargu-na-dii-prokurora.html


 

«Слуги народу» на фракції вирішили, як 

покарають Тищенка і Шевченка 

Народні депутати від "Слуги народу" провели 
онлайн-засідання фракції, на якому обговорили 

кандидата на посаду міністра енергетики, а 

також прийняли рішення стосовно Миколи 

Тищенка і Євгенія Шевченка.

 

 

Венедіктова запевнила, що контролює хід 

слідства у справі «вагнерівців» 

Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що 
контролює хід слідства у так званій справі 

«вагнерівців».

 

 

У справі Медведчука ведеться кропітка 

робота — Генпрокурор 

Слідство у справі нардепа Віктора Медведчука 

триває злагоджено і системно.

 

 

Між кваліфікацією педагога та відмовою від 

вакцинації немає зв'язку - освітній 

омбудсмен 

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, 

що між кваліфікацією педагога та його 
відмовою від вакцинації проти коронавірусу 

немає зв'язку, адже ставлення до вакцинації 

визначається комплексом чинників.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233341-slugi-narodu-na-frakcii-virisili-so-robiti-z-tisenkom-i-sevcenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3233341-slugi-narodu-na-frakcii-virisili-so-robiti-z-tisenkom-i-sevcenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233344-venediktova-zapevnila-so-kontrolue-hid-slidstva-u-spravi-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233344-venediktova-zapevnila-so-kontrolue-hid-slidstva-u-spravi-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233346-u-spravi-medvedcuka-vedetsa-kropitka-robota-genprokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233346-u-spravi-medvedcuka-vedetsa-kropitka-robota-genprokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233441-miz-kvalifikacieu-pedagoga-ta-vidmovou-vid-vakcinacii-nemae-zvazku-osvitnij-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233441-miz-kvalifikacieu-pedagoga-ta-vidmovou-vid-vakcinacii-nemae-zvazku-osvitnij-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233441-miz-kvalifikacieu-pedagoga-ta-vidmovou-vid-vakcinacii-nemae-zvazku-osvitnij-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3233441-miz-kvalifikacieu-pedagoga-ta-vidmovou-vid-vakcinacii-nemae-zvazku-osvitnij-ombudsmen.html


 

В Україні за добу виявили ще 14 277 хворих 
КОРОНАВІРУС  

В Україні за минулу добу, 22 квітня, 

зареєстрували 14 277 нових випадків 
коронавірусної хвороби, летальних випадків - 

434. 

 

 

Більшість українців готові вакцинуватися 

проти коронавірусу – ЮНІСЕФ 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

презентував результати опитування 

«Ставлення до вакцинації від COVID-19», 
проведеного в березні дослідницькою агенцією 

Info Sapiens за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID).

 

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

28,06 

Національний банк України на п'ятницю, 23 
квітня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 28,0642 грн за долар.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Всесвітній день книг і авторського 

права; в Україні відзначається День психолога, 

а у народі вшановують Терентія Маревного 
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Що подивитися та почитати про 

Чорнобиль: УІНП радить 11 книг і фільмів 
СПИСОК  

Український інститут національної пам’яті до 
35-річчя найбільшої в історії людства 

техногенної катастрофи, що сталася 26 квітня 

1986 року на Чорнобильській АЕС, рекомендує 
ознайомитися з 11 книгами та фільмами, 

присвяченими цій трагедії.

 

 

В Україні щодня реєструють близько 570 

повідомлень про домашнє насильство - 

Венедіктова 

Правоохоронці щодня реєструють близько 570 

повідомлень від жертв насильства. 

 

Медики з’ясували, що COVID-вакцини 

безпечні для вагітних ДОСЛІДЖЕННЯ  

Американські науковці з'ясували, що щеплення 

від коронавірусної хвороби безпечні як для 

вагітної жінки, так і для її дитини. 

 

Роковини Чорнобильської трагедії: УІНП 

записав аудіоролик і запускає всеукраїнську 

акцію 

До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи 

Український інститут ініціює 
загальноукраїнську акцію, щоб привернути 

увагу широкого загалу до пам’ятної дати і 

вшанувати пам’ять жертв катастрофи та 

ліквідаторів.
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У Харкові до роковин Чорнобиля 

представили 950 плакатів митців із 53 країн 

Відразу 950 плакатів митців із 53 країн на тему 
Чорнобильської катастрофи показали на 

трієнале «4-й Блок», який відкрили у Центрі 

сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр», що у 

Харківському національному університеті 

імені Каразіна.

 

 

У парку природи на Чернігівщині від 

надмірної уваги відвідувачів загинуло 

дитинча муфлона 

У парку природи "Беремицьке" на 

Чернігівщині дитинча муфлона загинуло 

внаслідок надмірної уваги відвідувачів - після 
того, як люди погладили новонароджену 

тваринку, мати від неї відмовилася.

 

 

23 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Всесвітній день книги і 

авторського права.
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