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Другий тур: майбутнє України залежить не 

лише від фаворитів 

З’ясовуємо, як перебіг нинішньої “атипової” 

президентської гонки вплине на решту 

політичних процесів. Зокрема, на вибори до 

Верховної Ради

 

Не може 45-мільйонна країна купувати кота 

в мішку – Порошенко 

Громадяни України не можуть голосувати на 

президентських виборах за «віртуального» 

кандидата, не знаючи його позицій щодо 

ключових аспектів існування держави.
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Парубій: Головнокомандувач має мати 

достатньо повноважень у сферах, за які 

відповідає 

В час війни у Президента, як у Верховного 

Головнокомандувача, має залишатися 

достатньо повноважень для швидких та 

оперативних дій у тих сферах, за які він 

відповідає.

СВІТ 

 

Парламент Великої Британії офіційно 

відтермінував Brexit 

Палата громад британського парламенту 

остаточно затвердила закон, який зобов'язує 

британську владу попросити нову відстрочку 

виходу Великої Британії з Євросоюзу.

 

Генсек ООН закликає негайно припинити 

бойові дії у Лівії 

Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив 

авіаудари Лівійської національної армії 

фельдмаршала Халіфи Хафтара у Тріполі і 

закликав до негайного припинення бойових 

дій.

 

Помпео їде до Південної Америки говорити 

про безпеку, партнерство та Венесуелу 

Державний секретар США Майкл Помпео 

цього тижня відправиться до чотирьох країн 

Південної Америки, де обговорить питання 

партнерства, безпеки, а також відновлення 

демократії в Венесуелі.
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Іран у відповідь Вашингтону визнав армію 

США “терористичною організацією” 

Іран назвав збройні сили США «спонсором 

тероризму» у відповідь на внесення 

Вашингтоном до списку терористичних 

організацій Корпусу вартових ісламської 

революції.

 

У травні ЄС може визначити перспективи 

країн Східного партнерства щодо членства 

Підсумковий документ за результатами 

зустрічі країн «Східного партнерства» до 10-

річчя ініціативи, яка відбудеться у травні у 

Брюсселі, може визначати перспективи 

членства для країн, які прагнуть інтегруватися 

до Євросоюзу.

 

До президентських перегонів в Штатах 

приєднався 38-річний конгресмен-демократ 

Конгресмен від Демократичної партії Ерік 

Свалвелл офіційно оголосив про свою участь у 

президентських виборах 2020 року, ставши, 

таким чином, 18-м претендентом на вищу 

посаду в таборі демократів.

 

Трамп звільнив директора Секретної 

служби 

Слідом за відставкою міністра внутрішньої 

безпеки США Кірстен Нілсен, про яку 

президент Трамп оголосив напередодні, в 

понеділок в Білому домі повідомили про 

звільнення директора Секретної служби 

Рендольфа Аллеса.

УКРАЇНА І СВІТ
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Держдеп: Ми були б щасливі, якби в Україні 

не було російської присутності 

У Вашингтоні з важливістю сприймають вибір 

українцями наступного лідера держави і були 

би раді, щоб Україна позбавилась російського 

втручання.

 

ЄС позитивно оцінює зусилля України з 

формування Антикорупційного суду – 

Козьяков 

Європейська сторона позитивно оцінює 

зусилля України із формування Вищого 

антикорупційного суду, з дотриманням 

визначених часових рамок та у повній 

відповідності до українського законодавства.

 

У ФБР не підтвердили і не заперечили 

розслідування проти Коломойського 

Відповідно до політики Міністерства юстиції 

США Федеральне бюро розслідувань країни 

«не підтверджує і не заперечує існування будь-

якого розслідування».

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Хто Ви, фельдмаршал Хафтар, або Як і 

навіщо американці «відповзли» з Лівії 

Росія заблокувала заяву Ради Безпеки ООН 

щодо загострення довкола Тріполі та виступає 

бенефіціаром тамтешньої «багатосторонньої 

війни»

СУСПІЛЬСТВО 
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9 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 140 років тому, народився Андрій 

Лівицький - український громадсько-

політичний діяч, президент УНР в екзилі.

 

На Донбасі окупанти гатять з артилерії та 

мінометів, один боєць загинув, троє 

поранені 

Збройні формування РФ за минулу добу 13 

разів обстріляли позиції підрозділів 

Об'єднаних сил, при цьому сім разів 

застосували заборонене Мінськими 

домовленостями озброєння… 

 

В Афганістані загинули троє американських 

військових та контрактник 

Щонайменше троє військових Збройних сил 

США та один контрактник загинули в 

понеділок в Афганістані від вибуху саморобної 

бомби, ще кілька людей отримали поранення.

 

Держдеп оприлюднив список осіб, 

причетних до вбивства Хашоггі 

Державний департамент США оприлюднив 

список із 16-ти осіб, які, за інформацією 

американської сторони, були причетні до 

вбивства саудівського журналіста Джамаля 

Хашоггі, і проти яких Вашингтон запроваджує 

візові санкції.
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Екс-президента Румунії судитимуть за 

злочини проти людяності 

Генпрокуратура Румунії завершила 

розслідування і направила до суду кримінальну 

справу, головні фігуранти якої - екс-президент 

Румунії Іон Ілієску, колишній перший віце-

прем'єр уряду Джелу Войкан-Войкулеску і 

генерал Йосип Рус - обвинувачуються у 

злочинах проти людяності.

 

У Нью-Йорку відкрилась виставка про 

історію України часів УНР 

В Українському музеї в Нью-Йорку відкрилась 

виставка "Українське коло: до сторіччя 

визвольних змагань (1917–1921 рр.)", яка 

знайомить з унікальними експонатами 

української історії та дипломатії часів УНР.

 

Мадонна виступить на Євробаченні в Ізраїлі 

Суперзірка Мадонна збирається виступити на 

пісенному конкурсі Євробачення в 

ізраїльському Тель-Авіві, де презентує свою 

нову пісню.

 

У Грузії скасували випускні іспити в 

школах 

Парламент Грузії в понеділок ухвалив закон 

про скасування випускних іспитів у всіх 

школах країни.

 

В Україні - майже літо: до 23° тепла і грози 

В Україні у вівторок дощ імовірний у західних, 

Житомирській, Київській та Вінницькій 

областях, вдень 15-20° тепла.
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9 квітня: народний календар і астровісник 

Кого зустрічає Мотря, з ким взаємодіятиме 

сонце і чи надовго вистачить запалу в Юпітера

СПОРТ 

 

Кролла надірветься, щоб перемогти 

Ломаченка – промоутер 

Боб Арум заявив, що довелося йти на 

фінансові поступки, аби бій Ломаченко – 

Кролла відбувся.

 

Футбольний клуб "Львів" оголосив про 

відставку Юрія Бакалова 

ФК "Львів" оголосив про розірвання контракту 

з головним тренером команди Юрієм 

Бакаловим.
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