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Перше, що я хочу принести після перемоги,
це мир — Порошенко
Президент України Петро Порошенко планує
досягти забезпечення миру на Донбасі у разі
своєї перемоги на виборах 21 квітня.

Гройсман пояснив, чому кандидати у
президенти іноді були нечесні
Кандидати у президенти іноді були нечесні,
коли обіцяли виборцям зробити те, що входить
у повноваження уряду.

СВІТ

ЗМІ стало відомо, коли Кім Чен Ин може
зустрітися з Путіним
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може
зустрітися з президентом Росії Володимиром
Путіним у Владивостоці наприкінці квітня.

Президент Еквадору заявив, що Ассанж
неодноразово порушував умови притулку
Засновник WikiLeaks неодноразово порушував
умови свого притулку в посольстві і намагався
використовувати його для шпигунства.

Стали відомі перші дані щодо результатів
парламентських виборів у Фінляндії
У Фінляндії оприлюднили перші дані щодо
результатів парламентських виборів 14 квітня:
до перемоги йде нині опозиційна ліва партія,
також значні здобутки матимуть в крайні
праві.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко не має сумніву, що полонених
звільнять одразу після виборів
Президент України Петро Порошенко
переконаний, що звільнення заручників
Кремля відбудеться після другого туру
виборів.

Порошенко розповів, про що говорив з
Меркель та Макроном
Президент України Петро Порошенко у рамках
переговорів із Канцлером Німеччини Ангелою
Меркель і Президентом Франції Еммануелем
Макроном обговорювали питання
економічного розвитку України.

Росія не зацікавлена у врегулюванні
Придністровського конфлікту - посол
Спеціальний представник України з
Придністровського врегулювання, посол
Віктор Крижанівський вважає, що Російська
Федерація зацікавлена в збереженні статусукво Придністровського конфлікту.

ТОЧКА ЗОРУ
Володимир Нарбут. Потоплена рима
Укрінформ продовжує серію публікацій
мультимедійного циклового проекту
"КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ"

СУСПІЛЬСТВО
15 квітня. Пам’ятні дати
Цього дня, 5 років тому, на півночі Донецької
області розпочались активні бойові дії.

На Донбасі окупанти гатять із мінометів та
ПТРК, втрат немає
Збройні формування Росії за минулу добу 10
разів порушили режим припинення вогню на
Донбасі, один раз застосувавши заборонене
Мінськими домовленостями озброєння.

В Уганді помер український миротворець
В Уганді від малярії помер український
військовослужбовець, який брав участь у
миротворчій місії ООН в Демократичній
республіці Конго.

Епіфаній: Якщо будемо розділені, агресор
матиме можливість захопити Україну
Глава Православної церкви України,
митрополит Київський і всієї України Епіфаній
наголошує на необхідності єднання українців,
щоб протистояти намірам Росії поневолити їх.

14 квітня, НСК «Олімпійський»: Для чого
люди йшли на дебати, на них не
сподіваючись
Людям було важливо продемонструвати, що
вони не згодні, коли їх тримають за біомасу,
обкатуючи на них електоральні технології

В Алеппо внаслідок обстрілу загинули 11
осіб, стільки ж - поранені
У результаті обстрілу ринку в сирійському
Алеппо загинули 11 людей, ще 11 отримали
поранення.

Кількість жертв торнадо в США зросла до
восьми
На півдні Сполучених Штатів в результаті
раптових паводків і торнадо в штатах Техас і
Луїзіана загинули щонайменше вісім осіб, троє
з них діти, точна кількість жертв поки
невідома.

У Флориді рідкісний птах напав на людину і
вбив її
Рідкісний великий птах казуар важко поранив
свого 75-річного господаря у штаті Флорида,
США, після чого чоловік помер у лікарні.

Синоптики розповіли, коли в Україну
прийде потепління
В Україні у понеділок, 15 квітня, утримається
хмарна погода з опадами в окремих областях,
вдень температура повітря становитиме 6-11°
тепла.

15 квітня: народний календар і астровісник
Сьогодні зеленого Тита; кому фарс, а кому
фрустрація і чорна діра в додачу

СПОРТ
Український борець Теміров виграв
"бронзу" в останній день чемпіонату
Європи в Румунії
У заключний день чемпіонату Європи зі
спортивної боротьби в Бухаресті (Румунія)
скарбничка збірної України поповнилася
десятою медаллю.

Гол Малиновського допоміг «Генку»
обіграти «Брюгге»
Український півзахисник забив вже 15 м’ячів
за свій клуб.
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