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Зеленський заявив, що готовий до 

переговорів з Путіним 

Кандидат у президенти України Володимир 

Зеленський заявив, що готовий до переговорів 

з президентом Росії Володимиром Путіним 

щодо питання війни та миру на Донбасі. 

 

Порошенко обіцяє у разі своєї перемоги 

взяти молодь у команду 

Петро Порошенко обіцяє у разі своєї перемоги 

під час другого туру виборів зміни в команді 

на користь молодих кадрів.
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Епіфаній прокоментував заяву Зеленського 

про підтримку ПЦУ 

Нещодавно Володимир Зеленський і його 

команда заявили про підтримку Православної 

церкви України та історичність події надання 

Томосу.

СВІТ

 

Гуайдо закликав до фінального етапу 

протестів у Венесуелі 

Лідер опозиції Хуан Гуайдо під час акції 

протесту в столиці Венесуели анонсував 

початок фінальної стадії протестів проти 

президента Ніколаса Мадуро.

 

Кнайссль пояснила, чому Австрія підтримує 

санкції ЄС проти Росії 

Австрія підтримала введення та продовження 

санкцій Євросоюзу проти Росії тому, що 

ставить на передній край повагу до 

міжнародного права.

 

«Жовті жилети» хочуть Ковесі на посаду 

прокурора Євросоюзу від Румунії 

«Жовті жилети» у Франції заявили про свою 

підтримку кандидатури від Румунії – Лаури 

Кодруцы Ковесі на посаду головного 

прокурора Європейського союзу.
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Туреччина засудила заяву Нетаньягу щодо 

анексії поселень на Західному березі 

Йордану 

В Туреччині засудили заяву прем'єр-міністр 

Ізраїлю Біньямін Нетаньягу про намір де-юре 

приєднати до Ізраїлю єврейські поселення на 

територіях Західного берега річки Йордан. 

 

Трамп знову погрожує закрити кордон з 

Мексикою 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

Вашингтон закриє кордон з Мексикою, якщо у 

нього не буде іншого виходу.

 

Трамп звільнив міністра внутрішньої 

безпеки 

Президент США Дональд Трамп повідомив 

про звільнення міністра внутрішньої безпеки 

Кірстен Нілсен.

 

США тимчасово виводять військових з Лівії 

Сполучені Штати тимчасово виводять свій 

військовий контингент з Лівії через 

погіршення безпекової ситуації в країні.

 

США закликають негайно припинити 

наступ на Тріполі 

Сполучені Штати закликають негайно 

припинити військові операції щодо лівійської 

столиці Тріполі.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна стала найбільшим провалом Путіна 

— представник Держдепу 

Агресія Росії проти України стала найбільшим 

провалом політики Володимира Путіна.

 

Зеленський розповів про інвестиційний 

клімат в Україні та вступ до НАТО 

Для поліпшення інвестиційного клімату 

кандидат в президенти України Володимир 

Зеленський запропонував усунути тиск на 

бізнес з боку силових структур.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Економіст пояснив, що заважає людям 

реально оцінити рівень життя 

Більшість людей живуть все краще, але через 

завищені очікування помилково вважають, що 

життя погіршилося.

СУСПІЛЬСТВО 

 

8 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1930 році, відбулась прем'єра 

фільму Олександра Довженка «Земля».
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Окупанти гатять з мінометів та БМП, 

поранений військовий 

За минулу добу окупанти 10 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

 

Повінь в Ірані забрала життя 70 осіб 

Щонайменше 70 людей загинули в результаті 

повені в Ірані.

 

Супрун запевняє, що сидячий спосіб життя 

―вимикає‖ організм 

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 

склала перелік дій, необхідних для того, щоб 

залишатися здоровим.

 

Аналізи виборів, день дурнів і фрегати 

НАТО 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

8 квітня: народний календар і астровісник 

Нині архангела Гавриїла; кого шукати з 

ліхтарем, слухати чи не слухати і чи завжди 

третій зайвий
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СПОРТ 

 

Українець Василь Гумен – чемпіон світу з 

фехтування серед кадетів 

У фіналі українець переміг італійця Марчіано 

15:10

 

Кубок України: «Зоря», «Інгулець», 

«Дніпро-1» і «Шахтар» вийшли у півфінал 

«Інгулець» обіграв «Карпати» у серії 

післяматчевих пенальті.
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