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ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА 

 

ЦВК опрацювала 99.88% електронних 

протоколів 

Центральна виборча комісія станом на 5 

годину ранку опрацювала 99,88% протоколів в 

електронному вигляді на чергових виборах 

Президента України.

 

На що вплинуть дебати: і якщо вони 

відбудуться, і якщо їх не буде 

Про можливі наслідки від того, що Зеленський 

таки не піде на дебати, та як цим може 

скористається його опонент — Порошенко

СВІТ 
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Трамп на зустрічі зі Столтенбергом 

висловив сподівання на «хороші відносини» 

з РФ 

Американський президент висловив 

сподівання на «хороші відносини» з Росією під 

час своєї зустрічі з генсеком НАТО 

Йенсом Столтенбергом у Вашингтоні.

 

Генсек НАТО вперше виступить з 

промовою перед Конгресом США 

Йенс Столтенберг, який перебуває зараз з 

візитом у Вашингтоні, вперше виступить як 

генеральний секретар НАТО на спільному 

засідання обох палат американського 

Конгресу.

 

Євросоюз погодився перенести Brexit на 

наступний рік — ЗМІ 

Євросоюз погодиться перенести дату виходу 

Сполученого Королівства на січень або квітень 

2020 року.

 

Парламент Венесуели зняв недоторканність 

із Гуайдо 

Законодавчі збори Венесуели дозволили 

Верховному суду країни продовжити розгляд 

справи проти Хуана Гуайдо, де-факто 

позбавивши тимчасового президента 

депутатської недоторканності.

 

Люди вийшли на вулиці Алжиру 

святкувати відставку Бутефліки 

Під вечір вівторка сотні людей вийшли на 

вулиці столиці Алжиру, міста Алжира, щоб 

відсвяткувати після шести тижнів протестів 

відставку багаторічного президента країни 

Абдельазіза Бутефліки.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Парубій візьме участь у роботі Асамблеї 

Міжпарламентського союзу 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій візьме 

участь у роботі 140-ї Асамблеї 

Міжпарламентського союзу, яка проходитиме 

6-8 квітня в Катарі. 

 

В Берліні говорили про проблеми 

українських політв’язнів у РФ 

У вівторок у Берліні показали фільм 

«Заручники Путіна: українські політв’язні 

Кремля» - стрічку, яка розповідає про понад 70 

українських громадян, незаконно ув’язнених в 

РФ із політичних міркувань.

 

НАТО готує пакет заходів підтримки 

судноплавства в Чорному й Азовському 

морях 

Міністри закордонних справ країн-членів 

НАТО в Вашингтоні розглянуть пакет 

військових заходів реагування на агресію Росії, 

який гарантуватиме безпеку для проходу 

українських суден через Керченську протоку 

та в Азовському морі.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Місцеві вибори в Туреччині: чому Анкара 

та Стамбул стали опозиційними 

Перші політичні наслідки ситуації в турецькій 

економіці

СУСПІЛЬСТВО 
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3 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1990 році, над міською Ратушею 

Львова було піднято синьо-жовтий прапор.

 

На Донбасі окупанти гатять зі 152 калібру 

та мінометів, двоє бійців загинули 

Російські окупаційні війська за минулу добу 15 

разів обстріляли позиції підрозділів 

Об'єднаних сил, при цьому 14 разів 

застосували заборонене Мінськими 

домовленостями озброєння з витратою 103 

боєприпасів калібрів 152, 120 та 82 мм.

 

Аспірин, допінг, та швидка "доставка" 

ліків: Супрун розвіяла міфи про лікування 

серця 

В.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун 

заявила, що в Україні існує чимало міфів, 

пов’язаних з лікуванням та запобіганням 

серцево-судинним хворобам.

 

В Україні готують театральний фестиваль 

пам’яті Квітки Цісик 

Цьогоріч українсько-американський 

благодійний проект "Незабутня Квітка" змінює 

формат вечорів пам’яті Квітки Цісик на 

театральні імпрези. 
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Україні на середу прогнозують до 11° тепла 

та сніг із дощем - на сході 

У середу, 3 квітня, на більшості території 

України, крім східних областей, без опадів, 

вдень до 11 градусів тепла. А на сході 

очікується мокрий сніг і дощ.

 

3 квітня: народний календар і астровісник 

Нині Фоми; хто пограє, а хто поскаче, на кого 

чекає коровай і що цікавого готують Риби

СПОРТ 

 

ФФУ дала пояснення УЄФА у «справі 

Мораеса» 

Розгляд справи відбуватиметься в режимі 

листування. 

 

Подарунок Суркіса змусив президента 

Німецького футбольного союзу піти у 

відставку 

Президент Німецького футбольного союзу 

(DFB) Рейнхард Гріндель пішов у відставку на 

хвилі обвинувачень у фінансових 

зловживаннях.
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