
Єдина країна - Україна і світ 10.04.19 

 

 

ВИБОРИ – 2019 

 

Протестувальники передали Зеленському 

вимоги і згорнули акцію 

Акція під штабом кандидата на посаду 

Президента Володимира Зеленського у Києві 

завершилася, учасники розходяться.

СВІТ 

 

Туск запропонував ЄС "гнучкий" варіант 

відтермінування Brexit 

Президент Європейської ради Дональд Туск 

офіційно запропонував лідерам країн-членів 

ЄС затвердити на позачерговому саміті в 

середу "гнучкий" варіант перенесення Brexit. 
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Венесуела виходить з Організації 

американських держав 

Влада Венесуели оголосила про рішення вийти 

зі складу Організації американських держав, 

яка об'єднує 34 країни Західної півкулі.

 

Конгрес отримає "російську" доповідь 

Мюллера, але не всю — генпрокурор США 

У вівторок, 9 квітня, генпрокурор США Вільям 

Барр заявив, що протягом тижня передасть 

Конгресу доповідь спецпрокурора Роберта 

Мюллера щодо втручання Росії у 

президентські вибори у США 2016 року, проте 

лише відредаговану її частину. 

 

У США попередили Туреччину про санкції, 

якщо вона закупить російські С-400 

Сенатор-республіканець Джим Інгоф та 

сенатор-демократ Джек Рід попередили 

Туреччину про те, що закупівлі російських 

систем ПРО С-400 та надновітніх 

американських літаків F-35 несумісні.

 

Президент Фінляндії заявив Путіну, що в 

"кримських" санкціях винна Росія 

Фінський президент Саулі Нііністьо заявив 

президенту РФ Володимиру Путіну, що 

Москва сама винна в тому, що проти неї після 

анексії Криму ввели санкції.

 

Трамп узявся за чистку в міністерстві 

внутрішньої безпеки – CNN 

Після оголошення про відставку міністра 

внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен, 

Дональд Трамп звільнив її заступницю Клер 

Грейді, яка за процедурою мала перейняти 

керування відомством.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Родичі українських політв’язнів 

закликають ПАРЄ не скасовувати санкції 

проти РФ 

Родичі українських громадян, які протиправно 

утримуються в Росії, а також на окупованих 

територіях, закликають делегатів ПАРЄ не 

ухвалювати зміни до регламенту, які можуть 

забезпечити зняття санкцій проти російської 

делегації…

 

Климпуш-Цинцадзе: Росія запланувала на 

цей рік останній бій за Україну 

Поляки, словаки та румуни успішно пройшли 

євроінтеграційний шлях через те, що ніколи не 

ставили під сумнів свою європейськість, і 

українці мають це врахувати.

 

Жданов у Нью-Йорку зустрівся з 

представницею генсека ООН з питань 

молоді 

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов 

зустрівся у Нью-Йорку з представницею 

генерального секретаря ООН з питань молоді 

Джаятмою Вікраманаяке.

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні дев'яті роковини Смоленської 

катастрофи, під час якої загинуло майже все 

вище керівництво Польщі, зокрема й 

президент Лех Качинський. 
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Окупанти гатять з мінометів і БМП, втрат 

немає 

За минулу добу окупанти 13 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

 

Адвокат повідомила про погіршення 

здоров'я фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» 

У фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-

Тахрір» Теймура Абдуллаєва погіршився стан 

здоров'я.

 

У сирійській Рацці через вибух двох бомб - 

13 загиблих 

У вівторок в місті Ракка в Сирії внаслідок 

подвійного вибуху загинули 13 осіб – в 

основному цивільні.

 

В Індії госпіталізували Далай-ламу 

В Індії через легеневу інфекцію 

госпіталізували духовного лідера буддистів 

Далай-ламу XIV, його стан стабільний.

 

Amnesty: За рік у світі стали страчувати 

менше 

У 2018 році в світі було страчено принаймні 

690 осіб. Найбільше смертних вироків, за 

даними Amnesty International, виконано в 

Китаї, Ірані та Саудівській Аравії.
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Понад тонну бурштину, який намагались 

вивезти з України, передадуть державі 

Суд постановив конфіскувати 1,2 тонни 

бурштину, який намагалися вивезти через 

запорізький митний пост, на користь держави.

 

10 квітня: народний календар і астровісник 

Нині весняного Євстратія; що віщують 

ранковий туман, спів жайворонка і чи варто 

сьогодні “качати права”

СПОРТ 

 

Марлоса прооперували в Барселоні 

Півзахисник збірної України і «Шахтаря» 

відновлюватиметься шість тижнів.

 

Василь Шуптар приніс Україні першу 

медаль на чемпіонаті Європи-2019 з вільної 

боротьби 

На чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби в 

Бухаресті (Румунія) перші комплекти нагород 

розіграли представники вільного стилю.
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