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Ці п’ять років були найважчими - 

Порошенко 

Президент України подякував співгромадянам, 

які у важких умовах зберегли державу, і 

запевнив їх, що найтяжче вже позаду.

 

Порошенко: голосування в першому турі в 

армії я виграв 

Підтримку армією в першому турі 

президентських виборів Петро Порошенко 

вважає оцінкою своїх дій як Верховного 

головнокомандувача.
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Зеленський почав розповсюджувати 

безкоштовні квитки на дебати 

Володимир Зеленський повідомив про початок 

розповсюдження безкоштовних квитків на 

дебати кандидатів у президенти, які мають 

відбутися 19 квітня.

СВІТ 

 

США вперше розгорнули F-35 п’ятого 

покоління на Близькому Сході 

Американські Військово-повітряні сили 

вперше розгорнули надсучасні багатоцільові 

літаки F-35 на наземній авіабазі в регіоні 

Близького Сходу, які входитимуть до складу 

Центрального командування ВПС США та 

зміцнять бойові можливості Міжнародної 

коаліції.

 

Макрон хоче відбудувати Нотр-Дам за п'ять 

років 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, 

що хоче, щоб постраждалий у результаті 

пожежі собор Паризької Богоматері відновили 

протягом п'яти років

 

Трамп знову наклав вето на рішення 

Конгресу 

Дональд Трамп застосував вето проти 

резолюції Конгресу, схваленої обома палатами, 

яка вимагає припинити військову підтримку 

коаліції в Ємені на чолі із Саудівською 

Аравією.
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Трамп заявив, що не боїться повного звіту 

Мюллера про “російську справу” 

Нинішній президент США Дональд Трамп 

заявив, що жодним чином не стурбований 

очікуваним оприлюдненням доповіді 

спецпрокурора Роберта Мюллера щодо 

"російської справи".

 

Болгарія підтримує вступ Грузії до ЄС і 

НАТО 

Влада Болгарії запевнила, що Грузія може 

розраховувати на її підтримку в реалізації своїх 

євроатлантичних прагнень.

УКРАЇНА І СВІТ  

 

"Нормандський формат" обговорить 

введення миротворців ООН на Донбас - 

Порошенко 

У порядку денному переговорів у 

"нормандському форматі" в травні-червні 

заплановано обговорення питання введення 

миротворчої місії Організації Об'єднаних 

Націй на окуповані Росією території Донецької 

та Луганської областей.

 

Єльченко розповів генсеку ООН про позов 

України в “морський” трибунал 

Постійний представник України при ООН 

Володимир Єльченко поінформував Антоніу 

Гутерреша щодо позову України проти РФ до 

Міжнародного трибуналу з морського права з 

вимогою негайно звільнити полонених 

українських моряків.
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Financial Times: Зеленський має безліч 

форм, але мало змісту 

Кандидат у президенти України Володимир 

Зеленський отримав значну підтримку завдяки 

тому, що виступив проти політичного 

істеблішменту.

 

Папа Римський прийняв Бориса Ґудзяка - 

про що говорили 

Папа Франциск під час приватної аудієнції 

прийняв новопризначеного архієпископа і 

митрополита Філадельфійської митрополії 

Української греко-католицької церкви, 

президента Українського католицького 

університету владику Бориса Ґудзяка.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

«Істинні фіни» і російські тролі. Про 

парламентські вибори у Фінляндії 

Що нового та важливого для України ми 

побачили в цих виборах

 

Савченко/Рубана відпустили через 

халатність чи з іншим підтекстом? 

На таке запитання Укрінформу відповідають 

двоє відомих політологів і один не менш 

відомий правник

СУСПІЛЬСТВО 
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17 квітня. Пам’ятні дати 

5 років тому, в окупованій Горлівці 

проросійськими бойовиками викрадено і вбито 

депутата міськради Володимира Рибака

 

На Донбасі окупанти дев'ять разів 

порушили "тишу", двоє бійців поранені 

Збройні формування Росії за минулу добу 

дев'ять разів порушили режим припинення 

вогню.

 

У Лондоні поліція затримала понад 200 

“кліматичних” активістів 

Понад 200 осіб, котрі на знак протесту проти 

кліматичних змін блокували вулиці в центрі 

Лондона і ледь не спричинили транспортний 

колапс, опинилися в поліції.

 

У ЄС через терористів заборонили 

продавати сірчану кислоту 

У Євросоюзі заборонили вільний обіг сірчаної 

кислоти, а також деяких інших хімічних 

речовин, що використовуються терористами 

для виробництва вибухових пристроїв.
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Погода здивує: чого чекати українцям до 

кінця тижня 

У більшості регіонів України у середу, 17 

квітня, пройдуть дощі, у Карпатах з мокрим 

снігом, вдень 8-13° тепла

 

17 квітня: народний календар і астровісник 

Нині святого Йосипа; що роблять зайці зі 

старими шубами, де нині одуд і хто до кого 

перейде

СПОРТ 

 

Віталій Кличко підтримає Берінчика і 

Митрофанова на вечорі боксу в Києві 

Легенда світового боксу, “вічний” чемпіон 

світу за версією WBC в суперважкій вазі, мер 

Києва Віталій Кличко підтримає українців 

Дениса Берінчика і Дмитра Митрофанова на 

вечорі боксу в Києві.
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