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ВИБОРИ – 2019 

 

Порошенко - Зеленському: Не бійтеся, 

дебати це не страшно 

Петро Порошенко закликав Зеленського не 

ухилятися від дебатів як нормальної політичної 

традиції.

 

Кандидати в президенти не повинні 

ображати один одного — Кравчук 

Перший президент незалежної України Леонід 

Кравчук заявив, що кандидати на пост глави 

держави не повинні ображати опонента під час 

дебатів.
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Перші в світі президентські дебати на 

стадіоні: як це може виглядати 

Нічна відповідь Порошенка Зеленському - це 

був єдино правильний хід у ситуації, що 

склалася. Президент прийняв виклик і тим 

перехопив ініціативу

 

Кандидати в президенти мають гарантувати 

незмінність військової політики — експерт 

Кандидати на пост Президента України 

повинні гарантувати незмінність 

зовнішньополітичного курсу держави та 

подальшу підтримку армії, аби зняти 

напруження в суспільстві.

СВІТ 

 

Європарламент підтримав безвіз із 

Британією після Brexit 

Європарламент ухвалив рішення, яке 

встановлює безвізовий режим для громадян 

Великобританії і ЄС після Brexit.

 

Трамп передумав закривати кордон із 

Мексикою – ЗМІ 

Президент Дональд Трамп відмовився від ідеї 

негайного закриття кордону з Мексикою.
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НАТО сьогодні є актуальнішим, ніж будь-

коли, - МЗС Німеччини 

НАТО важливіше сьогодні, в умовах 

агресивної політики Росії та суперечливих заяв 

американського президента, ніж будь-коли.

 

Євродепутат Гармс позитивно оцінила 

поправки до Газової доктрини ЄС 

Прийняття поправок до Газової доктрини ЄС 

не зупинить "Північний Потік 2", проте 

змусить "Газпром" грати за правилами, а 

Німеччина має виконувати свої обіцянки. 

 

Єврокомісія закликала партії до прозорості 

перед виборами Європарламенту 

Єврокомісія закликала політичні партії в 

країнах ЄС об'єднати зусилля задля 

забезпечення вільних та справедливих виборів 

до Європейського парламенту, які відбудуться 

в травні.

 

Президентом Мальти став екс-глава МЗС 

країни Джордж Велла 

Колишній міністр закордонних справ Мальти 

Джордж Велла посів президентське крісло цієї 

острівної країни.

УКРАЇНА І СВІТ 
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ЄС занепокоєний технікою та кількістю 

військових РФ на Донбасі 

Європейський Союз глибоко занепокоєний 

інформацією про присутність російської 

військової техніки і особового складу в 

непідконтрольних уряду України районах 

Донбасу та закликає Росію негайно припинити 

підживлювати конфлікт у фінансовому і 

військовому планах.

 

Росія не може вказувати, чи бути Україні й 

Грузії в НАТО – Столтенберг 

Сам підхід до того, що прагнення України, 

Грузії чи іншої країни приєднатися до НАТО 

"провокує" Росію на більшу агресію, є 

невірним і небезпечним, оскільки не Москві 

вирішувати, хто може та має отримати 

членство в Альянсі.

 

Фріланд і Помпео обговорили ситуацію в 

Україні та Венесуелі 

Міністр закордонних справ Канади Христя 

Фріланд та державний секретар США Майк 

Помпео обговорили, зокрема, відносини між 

Україною та Росією.

 

Канада підтверджує намір очистити Україну 

від мін 

Канада прагне до 2025 року повністю очистити 

територію України від мін усіх типів.

СУСПІЛЬСТВО 
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5 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1710 році, Пилипа Орлика було 

обрано гетьманом, а також прийнято «Пакти й 

Конституції прав і вольностей Війська 

Запорізького», документ, що став першою 

українською конституцію.

 

Окупанти гатили з ПТРК та заборонених 

калібрів, один боєць поранений 

Минулої доби окупанти десять разів 

обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, 

вісім разів застосувавши заборонене 

Мінськими домовленостями озброєння та 

витративши 33 боєприпаси калібрів 152, 122, 

120 та 82 мм.

 

На Донеччині вилучили кулемет Максима у 

заводській упаковці 

Кулемет виявився частиною арсеналу, який 

поліцейські виявили в місцевого бандитського 

угруповання.

 

Що робити пацієнтам без декларацій, стане 

відомо за три дні 

МОЗ хоче достроково припинити виплати за 

пацієнтів без декларацій – аби зекономити 360 

мільйонів та стимулювати незадекларованих

 

Супрун проведе прес-брифінг на 

"Олімпійському" 

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун 

та гендиректор Центру громадського здоров'я 

Володимир Курпіта проведуть прес-брифінг на 

НСК "Олімпійський" 6 квітня у рамках 

Національної конференції з громадського 

здоров'я. 
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Органи влади мають бути активнішими на 

сайтах і в соцмережах – Стадник 

Фахівці з питань доступу до публічної 

інформації центральних органів виконавчої 

влади мають бути активнішими й у подачі 

інформації працювати на випередження.

 

Львівщина популяризує свої курорти на 

Міжнародній виставці в Баку 

Львівщина представила курортний потенціал 

Трускавця, Східниці та Моршина, а також 

топові туристичні локації на Міжнародній 

виставці "Туризм і подорожі" AITF 2019 в 

Баку.

 

У Чернівцях відкрилася виставка ―Сучасне 

мистецтво Ізраїлю та України‖ 

З нагоди Днів єврейської культури в Чернівцях 

представили виставку картин, прикрас і 

гобеленів.

 

В Україні відродили конкурс імені Сержа 

Лифаря 

Уряд поновив проведення Міжнародного 

конкурсу балету імені Сержа Лифаря.

 

В океани щорічно потрапляє близько 

восьми мільйонів тонн пластику 

Забруднення світових океанів пластиком 

щорічно обходиться суспільству у 2,5 млрд 

доларів у вигляді завданої шкоди екології і 

втрати ресурсів.
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Біля берегів Перу знайшли рештки 

"чотириногого" кита 

Група палеонтологів виявила й описала рештки 

викопного кита, який жив біля берегів 

Південної Америки понад 40 млн років тому. 

Тварини мали чотири кінцівки і могли ходити 

по суші.

 

Українцям обіцяють суху та вітряну погоду, 

місцями прогріє до +21 

Україні у п'ятницю опади не очікуються, 

температура вдень 11-16° тепла.

 

5 квітня: народний календар і астровісник 

одні Никона Печерського; де ховається 

нечиста сила і чи комфортно місяцю з Овном

СПОРТ 

 

Україна піднялася на 27 місце в рейтингу 

ФІФА 

Національна збірна України піднялася на три 

позиції і посідає 27-й рядок у рейтингу 

Міжнародної федерації футбольних асоціацій 

(ФІФА), оновленому в четвер, 4 квітня.
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