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ЦВК порахувала 100% протоколів: 

Зеленський та Порошенко виходять у 

другий тур 

ЦВК опрацювала 100% електронних 

протоколів на чергових виборах президента 

України - до другого туру виходять шоумен 

Володимир Зеленський та чинний глава 

держави Петро Порошенко.

 

Порошенко відповів на виклик Зеленського 

Петро Порошенко виступив зі зверненням до 

кандидата в президенти України Володимира 

Зеленського з приводу його запрошення до 

дебатів на НСК "Олімпійський".

СВІТ 
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Столтенберг: У Європі немає нових ракет 

США, там – нові російські ракети 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

заявив, що НАТО не хоче виникнення нового 

протистояння й холодної війни з Росією, однак 

робитиме все для того, щоб стримати будь-які 

ознаки агресії РФ у Європі. 

 

Британська Палата громад проголосувала 

за відстрочку Brexit 

Законопроект, що зобов'язує Терезу Мей 

попросити ЄС відкласти Brexit, у Палаті 

громад підтримали з перевагою в один голос.

 

Конгресмени хочуть бачити податкові 

декларації Трампа 

Глава бюджетного комітету Палати 

представників Ричард Ніл зажадав у 

податкової служби США (IRS) інформації про 

податки президента Трампа за останні шість 

років.

 

США готують "інші інструменти" для 

видворення росіян із Венесуели – Помпео 

Офіційний Вашингтон готує додаткові кроки 

щодо примушення російської сторони 

припинити підтримку режиму Ніколаса 

Мадуро в Венесуелі, куди нещодавно були 

перекинуті два літаки РФ з військовими та 

обладнанням.

 

Газова директива покладе край монополії 

на європейському ринку газу - Бузек 

Газова директива, винесена на розгляд 

Європарламенту, поширює єдині європейські 

правила на всіх постачальників газу на ринок 

ЄС і не спрямована проти жодної країни або 

постачальника. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія під час Керченської кризи перейшла 

від гібридної до відкритої агресії – НАТО 

Остання агресія Росії в Керченській протоці 

підтвердила, що Москва перейшла від 

гібридної агресії, де використовувалась 

тактика "зелених чоловічків", до відкритої 

збройної загрози, отже НАТО у відповідь 

посилює стримування РФ і підтримку України.

 

Кораблі НАТО в Чорному морі є ознакою 

стабільності Одеського регіону – ОДА 

Присутність кораблів НАТО в Чорному морі та 

проведення спільних навчань – ознака 

стабільності й безпеки в регіоні, 

наголошує заступник голови Одеської ОДА 

Світлана Шаталова.

 

Путін шантажує Україну на €2,3 мільярда – 

BILD 

Німецька сторона лукавить, коли говорить, що 

Москва збереже, як обіцяла Берліну, транзит 

газу українською територію після введення в 

експлуатацію Nord Stream 2.

 

У Сенаті США підтримали резолюцію проти 

агресії РФ у Чорному морі 

Комітет із питань міжнародних відносин 

Сенату США розглянув і рекомендував для 

затвердження резолюцію S. RES. 27 "Щодо 

заклику забезпечити свободу міжнародної 

навігації в Чорному морі та скасування 

проекту газопроводу "Північний потік-2".
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Конгресмени США затвердили повістку для 

отримання повної доповіді Мюллера 

Юридичний комітет Палати представників 

США більшістю голосів затвердив рішення 

про видачу повістки, яка зобов'язує Мін'юст 

надати повний звіт розслідування 

спецпрокурора Роберта Мюллера щодо 

втручання Росії у президентські вибори в 

США.

ТОЧКА ЗОРУ

 

Приємні новини, які ми за виборами не 

помітили 

За пристрастями навколо першого туру виборів 

українці й не помітили, що життя країни 

триває і навіть радує добрими новинами

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 квітня: народний календар і астровісник 

Що очікувати від Василя Теплого, чи 

повернеться холод і як розв’язати те, що 

розв’язати не можна 

 

4 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 70 років тому, створено НАТО – 

найвпливовішу міжнародну військово-

політичну організацію.
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Окупанти шість разів обстріляли позиції 

ВСУ, втрат і поранених немає 

Минулої доби противник шість разів порушив 

режим припинення вогню, чотири рази 

застосувавши озброєння, заборонене 

Мінськими домовленостями.

 

Художник Іван Марчук відкриває виставку 

у Нью-Йорку 

Персональну виставку «Ivan Marchuk: 

Paintings» презентуватиме 4 квітня у США 

народний художник України Іван Марчук.

 

Українцям обіцяють до +18°, на сході — 

мокрий сніг 

У четвер, 4 квітня, синоптики прогнозують 

Україні мінливу хмарність, без опадів. На сході 

країни можливий невеликий дощ та мокрий 

сніг.
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