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Порошенко запросив Зеленського на дебати 

на "1+1" "прямо зараз" 

Петро Порошенко запросив шоумена і 

кандидата в президенти Володимира 

Зеленського на дебати на телеканал "1+1". 

 

Аласанія назвав усі можливі варіанти для 

дебатів і нагадав, що "закон є закон" 

Незалежно від того, прийдуть до студії НСТУ 

обидва кандидати у Президенти України, 

прийде один, чи не прийде жодного, час з 

20:00 до 21:00 19 квітня буде присвячений 

дебатам.
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Рішення ЄС щодо Brexit лише відклало 

проблему на потім – глава МВФ 

Рішення Європейської ради щодо продовження 

процесу виходу Британії з ЄС до 31 жовтня має 

позитивний сигнал, який дає надію на 

укладення угоди між сторонами, втім не 

розв'язує основної проблеми, а лише 

відтерміновує її. 

 

Трамп упевнений, що розвідка США 

шпигувала за ним під час виборів 

Президент США підтримав заяву генпрокурора 

Вільяма Барра стосовно того, що американська 

розвідка незаконно збирала інформацію про 

діяльність кампанії Трампа в рамках 

"російської" справи. 

 

Канада занепокоєна відмовою Росії 

заборонити ―Новічок‖ 

Опір Росії внесенню “Новічка” до переліку 

небезпечних речовин Організації із заборони 

хімічної зброї (ОЗХЗ) викликає серйозне 

занепокоєння Канади.

 

США розмістять у Румунії нову систему 

протиракетної оборони 

Влітку нинішнього року США за запитом 

НАТО розмістять у Румунії систему THAAD 

(Terminal High Altitude Area Defense) для 

підтримання протиракетної оборони 

Північноатлантичного альянсу.

 

ЄС має достатньо важелів, щоб зупинити 

Nord Stream 2 - євродепутат 

Коли йдеться про енергобезпеку, це питання 

завжди торкається теми зовнішньої політики та 

загальної безпеки.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

ООН може відповісти на миротворчі 

зусилля України, розпочавши місію на 

Донбасі — Єльченко 

ООН більше не може втрачати можливості у 

світі, який стає дедалі небезпечнішим, та мала 

би відповісти взаємністю Україні, яка є 

активною учасницею миротворчості у світі…

 

Мінохорони здоров'я України і США 

готують меморандум про співробітництво 

Міністерства охорони здоров'я України і 

Сполучених Штатів готують до підписання 

меморандум про співпрацю у сфері лікування 

та запобігання важким хворобам.

 

Росія досі не виявила бажання виконувати 

Мінські угоди - Волкер 

Росія абсолютно не хоче виконувати Мінські 

домовленості, здатні повернути мир в Україну.

 

Екс-радника Обами обвинуватили в роботі 

на Януковича - ЗМІ 

Колишньому раднику Білого дому Грегу 

Крейгу офіційно висунуті обвинувачення, 

пов`язані з його роботою на Пола Манафорта в 

українській справі часів президентства Віктора 

Януковича.

ТОЧКА ЗОРУ 
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MH17: Позови і переговори vs пропаганда 

ЄСПЛ чекає від Росії відповідей, а натомість – 

нове кіно?

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 5 років тому, на сході України 

проросійськими силами було захоплено місто 

Слов’янськ.

 

Окупанти 20 разів порушили ―тишу‖: 

загинув військовий, вісім поранені 

За минулу добу окупанти 20 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

Полонений моряк, прооперований у Москві, 

одужує важко - адвокат 

Одужання військовополоненого українського 

моряка Василя Сороки після операції 

відбувається важко й повільно.
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У Болгарії через протести поліція 

заблокувала Габрово - ЗМІ 

Кілька тисяч жителів болгарського міста 

Габрово протестували у четвер, 11 квітня, 

проти безчинств трьох ромів, які жорстоко 

побили продавця одного з міських магазинів.

 

Еквадор пояснив, чому позбавив Ассанжа 

притулку 

МЗС Еквадору оприлюднило інформацію про 

причини свого рішення відмовити врешті-решт 

у притулку засновикові WikiLeaks Джуліана 

Ассанжа.

 

SpaceX успішно запустила Falcon Heavy із 

супутником на борту 

Компанія SpaceX успішно запустила свою 

найпотужнішу ракету Falcon Heavy з 

телекомунікаційним супутником Arabsat-6A  зі 

стартового майданчика 39А Космічного центру 

Кеннеді у Флориді, США.

 

12 квітня: народний календар і астровісник 

Нині Івана Ліствичника; кому не варто 

потрапляти на очі, хто кого сьогодні біситиме 

та мріємо про духовність

СПОРТ 
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Леонід Лоївський очолив збірну України з 

боксу 

Головним тренером національної збірної 

України з боксу призначено Заслуженого 

тренера України Леоніда Лоївського.

 

Алла Черкасова принесла Україні третє 

"золото" на чемпіонаті Європи з боротьби 

Українки завоювали три "золота" за один вечір 

чемпіонату Європи з жіночої боротьби в 

столиці Румунії Бухаресті.
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