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ВИБОРИ – 2019 

 

Президентські вибори в Україні – шоу 

скінчиться, а що буде з країною? 

Такої виборчої кампанії не лише в Україні, а й 

у світі ще не було – абсолютно демократична і 

наполовину віртуальна

 

Маємо зберегти цілісність України — 

Епіфаній на зустрічі з Мариною Порошенко 

Православна Церква України молиться за те, 

щоб вибори Президента відбулися чесно, 

прозоро і кожен зміг зробити вільний вибір.
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У Зеленського нагадали виборцям про 

"відкріпні талони", яких не існує 

Передвиборчий штаб кандидата в президенти 

Володимира Зеленського занепокоївся, що 

виборці не встигнуть отримати сумнозвісні 

"відкріпні талони", які раніше 

використовувалися для фальсифікацій на 

кількох виборах президента України.

СВІТ 

 

КНДР випробувала ракетну зброю вперше 

після переговорів із США - ЗМІ 

КНДР провела випробування бойової частини 

тактичної керованої зброї нового типу - 

вперше після невдалих переговорів із США 

щодо денуклеаризації Корейського півострова.

 

Мінфін США заблокував операції 

Центробанку Венесуели 

Офіс контролю за іноземними активами 

Міністерства фінансів США запровадив 

санкції проти Центрального банку Венесуели, 

а також його керівника Іліана Жозефа Руцца 

Терана.

 

США дозволять судам повертати власність, 

відчужену режимом Кастро 

Адміністрація Трампа з 2 травня припинить 

блокувати норму закону від 1996 року, який 

дозволяв кубинцям, що втекли до США, 

повертати через суд свою власність, відчужену 

режимом Кастро.
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Європарламент ухвалив нові візові правила 

для Шенгенської зони 

Європарламент підтримав пропозиції 

Єврокомісії щодо запровадження нових правил 

видачі віз для короткотермінового перебування 

громадян третіх країн у Шенгенській зоні.

 

Євросоюз посилює зовнішні кордони 

Європейський парламент підтримав 

пропозицію Єврокомісії щодо посилення 

зовнішніх кордонів ЄС за рахунок створення 

мобільного прикордонного корпусу.

 

Трамп пропонує Франції найкращих 

фахівців для відбудови Нотр-Даму 

Дональд Трамп у розмовах із Папою Римським 

Франциском і президентом Франції Макроном 

запропонував допомогу найкращих 

американських реставраторів у відбудові 

собору.

 

Качинський каже, що Польща не готова до 

переходу на євро 

Євровалюту в Польщі не можна 

запроваджувати доти, доки країна не досягне 

високого економічного рівня країн Західної 

Європи.

УКРАЇНА І СВІТ 
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ЄС очікує від Росії негайного та безумовного 

звільнення українських моряків 

Представники ЄС були присутніми на 

засіданні Лефортовського районого суду 

Москви, який продовжив термін утримання під 

вартою 24 військовополонених українських 

моряків.

 

ОБСЄ закликає звільнити з російського 

СІЗО активістів ―Кримської солідарності‖ 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір засуджує арешт активістів 

«Кримської солідарності» й закликає до їх 

негайного звільнення з російського СІЗО.

 

Україна повідомить спецслужбам ЄС про дії 

російських диверсантів у Європі 

Затримані на території України російські 

терористи надали свідчення щодо своєї 

діяльності в тому числі і на території країн ЄС, 

тому СБУ планує взаємодіяти зі своїми 

європейськими колегами в питанні перевірки 

отриманих даних.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Росія та Альянс. Загубленість у часі й 

просторі 

Що стоїть за заявами Росії про припинення 

співпраці з НАТО

СУСПІЛЬСТВО 
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18 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світове співтовариство відзначає 

Міжнародний день пам’яток і визначних місць.

 

Окупанти гатять з мінометів та БМП, 

поранений військовий 

За минулу добу окупанти вісім разів 

відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

 

Жертвам домашнього насильства 

гарантується допомога – Петренко 

Держава гарантує безоплатну правову 

допомогу постраждалим від домашнього 

насильства.

 

У Лондоні ―кліматичні‖ активісти 

прив'язують себе до поїздів метро 

Британські захисники екології з організації 

Extinction Rebellion на знак протесту проти 

кліматичних змін почали прив'язувати себе до 

поїздів метрополітену, поліція з понеділка вже 

затримала понад 300 учасників акції.

 

18 квітня: народний календар і астровісник 

Куди подує квітневий Федул, чи втече холод і 

хапаємося за соломинку логіки
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СПОРТ 

 

Світоліна, Цуренко, Ястремська та Козлова 

заявлені в основну сітку Ролан Гаррос 

Чотири українські тенісистки гарантовано 

виступлять на ґрунтовому "мейджорі" в 

Парижі.
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