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ВИБОРИ – 2019
Порошенко розповів, хто буде в його
президентській команді
У разі повторного обрання на посаду
Президента України жодних бізнес-партнерів у
команді Порошенка не буде - вона
складатиметься з молодих патріотів, які
зарекомендували себе в реформі
децентралізації.

Швейцарське ТБ зацікавилося контактами
Зеленського з Коломойським
Швейцарський суспільний телеканал SRF
зацікавився регулярними поїздками актора
Володимира Зеленського в Женеву в минулому
році, де проживав український олігарх Ігор
Коломойський, а згодом в Тель-Авів, куди
переїхав бізнесмен.

СВІТ

У Франції палає Собор Паризької
Богоматері
У Парижі 15 квітня загорівся Собор паризької
Богоматері - однієї з найвідоміших історичних
пам'яток французької столиці.

Помпео: Nord Stream 2 загрожує
енергобезпеці США також
Державний секретар США Майкл Помпео
заявив, що будівництво російського
газопроводу до Німеччини "Північний потік –
2" є загрозою не тільки для енергобезпеки
Євросоюзу, але також для Сполучених Штатів.

“Російську” доповідь Мюллера
оприлюднять у четвер - ЗМІ
Генпрокурор США Вільям Барр у четвер
оприлюднить доповідь спецпрокурора Роберта
Мюллера щодо втручання Росії у
президентські вибори у США 2016 року, проте
лише відредаговану її частину.

У Конгресі США вирішили перевірити
фінанси Трампа
У рамках нового розслідування, Конгрес США
наказав кільком компаніям надати фінансові
дані про президента США Дональда Трампа.

У Трампа з'явився перший конкурент на
майбутніх виборах
У США офіційно зареєструвався перший
кандидат на виборах президента в 2020 році
від Республіканської партії, який боротиметься
з Дональдом Трампом на праймеріз.

Вибори до парламенту Фінляндії виграли
соціал-демократи
На парламентських виборах у Фінляндії з
мінімальною перевагою перемагає Соціалдемократична партія.

УКРАЇНА І СВІТ
Українські дипломати висловили підтримку
Франції
Українські дипломати висловили підтримку
народу Франції у зв'язку з пожежею в Соборі
Паризької Богоматері.

Ми продовжимо судові процеси проти Росії Порошенко
Україна має продовжити розпочаті у
міжнародних арбітражах справи проти РФ,
навіть якщо хтось спробує перестати називати
її країною-агресором.

ТОЧКА ЗОРУ
Три події тижня. Оглядини у Парижі,
британські сюрпризи та принцип Нетаньягу
У Франції та Німеччині продемонстрували
зацікавленість у другому турі української
президентської кампанії.

Джуліан Ассанж: мессія чи зрадник, або
Чому США самі не раді цій перемозі
Нині немає правил для приборкання інтернетанархії - її розпалюють навіть деякі відомі нам
держави. А започаткував це все – наш «герой»

СУСПІЛЬСТВО
16 квітня. Пам’ятні дати
Цього дня народився Борис Возницький визначний український культурний діяч,
мистецтвознавець, директор Львівської галереї
мистецтв, академік.

Окупанти на Донбасі застосовують
заборонену зброю, втрат немає
За минулу добу окупанти 15 разів відкривали
вогонь по позиціях ЗСУ.

Савченко та Рубана звільнили з-під варти в
залі суду
Броварський суд Київської області ухвалив
звільнити з-під варти Володимира Рубана та
Надію Савченко просто в залі судових
засідань.

Книжку Сенцова видали німецькою мовою
Збірку автобіографічних оповідань
кінорежисера Олега Сенцова “Жизня” видали в
Берліні у перекладі німецькою мовою під
назвою "Leben".

Українську оперу-антиутопію GAZ
покажуть у Києві, Відні та Нью-Йорку
Українську оперу-антиутопію GAZ, створену
за мотивами постановки “Ґаз” театрального
режисера-авангардиста Леся Курбаса,
покажуть у Відні та Нью-Йорку.

Конструкція Нотр-Даму врятована і
збережена - пожежники
Конструкцію Собору Паризької Богоматері
вдалося врятувати та зберегти в повному
обсязі.

16 квітня: народний календар і астровісник
Нині Микити Сповідника; слово про вовка і що
цікавого готує нам астрологічний тиждень

СПОРТ

Став відомий черговий претендент на пояс
українського чемпіона WBA Далакяна
Став відомий черговий претендент на титул
українського чемпіона WBA в найлегшій вазі
Артема Далакяна.

Ломаченко легко переможе Гарсію – Фредді
Роуч
Відомий тренер очікує на класний бій і
перемогу українця.
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