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Епіфаній сказав, що найважливіше у 

вирішальний для країни час 

Блаженніший митрополит УПЦ Епіфаній 

вважає, що перед виборами українці повинні 

гуртуватися, шукати те, що єднає націю, а не 

розділяє.

 

Медійники закликають кандидатів у 

президенти прийти на теледебати 19 квітня 

Представники українських медійних 

організацій закликали кандидатів у президенти 

Петра Порошенка і Володимира Зеленського 

взяти участь у теледебатах 19 квітня у студії 

НСТУ.

СВІТ 
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Європейська рада продовжила термін 

виходу Британії з ЄС до 31 жовтня 

Європейська рада продовжила чинність статті 

50 Угоди щодо виходу Великої Британії з ЄС 

на наступні шість місяців, до 31 жовтня 2019 

року.

 

Трамп вважає "жорстким" рішення ЄС 

щодо Brexit 

Президент США Дональд Трамп упевнений, 

що Європейська рада ухвалила жорстке 

рішення, продовживши на шість місяців термін 

виходу Британії з Євросоюзу.

 

Британія братиме участь у європейських 

виборах – Юнкер 

Євросоюз не поновлюватиме переговорів 

навколо угоди про вихід Британії з ЄС, 

водночас країна візьме участь у європейських 

виборах, які відбудуться у травні поточного 

року.

 

Кім Чен Ин пригрозив ударом по тих, хто 

хоче санкціями "поставити КНДР на 

коліна" 

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав "завдати 

удару" по тих, які хочуть за допомогою 

санкцій "поставити КНДР на коліна". 

 

Генпрокурор Трампа хоче розслідувати, як 

взагалі починався "Рашагейтс" – CNN 

Генпрокурор США Вільям Барр, який був 

призначений на посаду президентом 

Дональдом Трампом у лютому цього року, має 

намір дослідити з юристами в міністерстві, як 

взагалі було ініційоване російське 

розслідування проти кампанії Трампа. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678573-evropejska-rada-prodovzila-termin-vihodu-britanii-z-es-do-31-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678573-evropejska-rada-prodovzila-termin-vihodu-britanii-z-es-do-31-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678573-evropejska-rada-prodovzila-termin-vihodu-britanii-z-es-do-31-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678596-tramp-vvazae-zorstkim-risenna-es-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678596-tramp-vvazae-zorstkim-risenna-es-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678596-tramp-vvazae-zorstkim-risenna-es-sodo-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678575-britania-bratime-ucast-u-evropejskih-viborah-unker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678575-britania-bratime-ucast-u-evropejskih-viborah-unker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678575-britania-bratime-ucast-u-evropejskih-viborah-unker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678598-kim-cen-in-prigroziv-udarom-po-tih-hto-hoce-sankciami-postaviti-kndr-na-kolina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678598-kim-cen-in-prigroziv-udarom-po-tih-hto-hoce-sankciami-postaviti-kndr-na-kolina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678598-kim-cen-in-prigroziv-udarom-po-tih-hto-hoce-sankciami-postaviti-kndr-na-kolina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678598-kim-cen-in-prigroziv-udarom-po-tih-hto-hoce-sankciami-postaviti-kndr-na-kolina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678512-genprokuror-trampa-hoce-rozsliduvati-ak-vzagali-pocinavsa-rasagejts-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678512-genprokuror-trampa-hoce-rozsliduvati-ak-vzagali-pocinavsa-rasagejts-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678512-genprokuror-trampa-hoce-rozsliduvati-ak-vzagali-pocinavsa-rasagejts-cnn.html


 

Трамп назвав "російське" розслідування 

спробою перевороту 

Дональд Трамп заявив, що розслідування 

стосовно втручання Росії у президентські 

вибори в США та можливої змови його 

кампанії з Кремлем було спробою державного 

перевороту.

 

Міністри оборони США й Австрії 

обговорили взаємодію проти Росії та Китаю 

Керівники оборонних відомств США Патрік 

Шенахен і Австрії Маріо Кунасек провели 

переговори щодо посилення взаємодії у сфері 

безпеки в Європі, зокрема на тлі загроз із боку 

Росії та Китаю.

 

Лівія має шанс перезапустити політичний 

процес - генсек ООН 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

вважає, що ситуація в Лівії надзвичайно 

небезпечна, але повернення до політичного 

діалогу все ще можливе.

 

На Кубі набула чинності нова конституція 

Новий Основний закон передбачає часткове 

визнання приватної власності та 

запровадження посади прем'єр-міністра.

УКРАЇНА І СВІТ 
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Проросійському лобі у ПАРЄ не вдалося 

змінити процедуру скасування санкцій 

…Голова української делегації в ПАРЄ 

Володимир Ар'єв за результатами голосування 

наголосив, що «Росія не отримала зміни 

процедури запровадження санкцій».

 

ЄС, Канада і США засудили інспекційний 

режим Росії в Керченській протоці 

ЄС, Канада, США та представник Єврокомісії 

у Міжнародній морській організації (ІМО) 

засудили запроваджений РФ інспекційний 

режим і перешкоди для судноплавства, 

спричинені незаконним будівництвом мосту 

через Керченську протоку.

 

Попри агресію РФ Україна зберігає 

відданість реформам - Фріланд 

Незважаючи на тривалу російську агресію, 

Україні вдається втілювати важливі реформи 

та зберігати відданість демократії, зазначає 

глава МЗС Канади.

 

Порошенко привітав Нетаньягу з 

перемогою на виборах 

Президент України Петро Порошенко привітав 

прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу 

з перемогою його партії "Лікуд" на 

парламентських виборах.
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Канаді є чого повчитися в України – 

Фріланд 

Співпраця між Україною та Канадою у галузі 

кібербезпеки дозволяє обом країнам перейняти 

провідний досвід протистояння сторонньому 

втручанню у демократичні процеси.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Політична еліта не повинна помилятися, бо 

це загрожує нацбезпеці - науковець 

Українська політична та управлінська еліта не 

повинна помилятися, бо це загрожує 

національній безпеці, державі та наступним 

поколінням.

 

Як в Ізраїлі проголосували, «затиснувши 

носа» 

Чого нам повчитися у виборців країни, довкола 

якої постійна війна, а «головний» політик при 

владі уже 10 років

 

Дев’ята річниця Cмоленської катастрофи. 

Версію замаху досі не спростовано 

Чому Росія не віддає Польщі уламки літака 

Качинського?

СУСПІЛЬСТВО 
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11 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1945 році, американські війська 

увійшли на територію найбільшого концтабору 

Німеччини – Бухенвальда, й звільнили його 

в’язнів.

 

На Донбасі окупанти застосовують міномети 

та БМП, двоє бійців поранені 

Збройні формування РФ за минулу добу 

дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів 

Об'єднаних сил, при цьому тричі застосувавши 

заборонене Мінськими домовленостями 

озброєння.

 

11 квітня: народний календар і астровісник 

Нині Марка і Кирила; для кого вдарить грім, чи 

зійде на камені овес і шукаємо стрілочника

СПОРТ 

 

Хоцянівський виграв "бронзу" на 

чемпіонаті Європи-2019 з вільної боротьби 

На чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби в 

Бухаресті (Румунія) заключні комплекти 

нагород розіграли представники вільного 

стилю боротьби.
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Коли Усик додасть у вазі, він стане 

кошмаром для всіх – Дерек Чісора 

Британський боксер готовий до бою з Усиком, 

але хоче за це багато грошей.
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