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СВІТ 

 

Кім Чен Ин відправився на зустріч з 

Путіним на бронепоїзді 

Голова Держради КНДР Кім Чен Ин 
знаходиться у вагоні бронепоїзда, який 
відправився з залізничного вокзалу 
Пхеньяну у Владивосток.

 

Трамп виступив проти слухань у Конгресі 

його помічників щодо "Рашагейтс" 

Президент США Дональд Трамп заявив, 
що виступає проти того, аби теперішні й 
колишні представники апарату Білого дому 
свідчили на додаткових слуханнях…
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У ЄС спростували вісім міфів про Східне 

партнерство 

Європейська служба зовнішніх дій 
спростувала набір дезінформації, яка 
розповсюджується навколо ініціативи 
Східного партнерства.

 

Байден у четвер оголосить про участь у 

виборах президента США - ЗМІ 

Колишній віце-президент США Джо Байден 
має намір уже в четвер офіційно оголосити 
про свою участь в президентських 
перегонах.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна vs РФ: "морський" трибунал 

призначив дату слухань у справі щодо 

полонених моряків 

Президент Міжнародного Трибуналу з 
морського права визначив дати слухань у 
справі щодо застосування тимчасових 
заходів до Російської Федерації щодо 
порушення імунітетів…

 

У Польщі сподіваються, що Зеленський 

наблизить Україну до ЄС і НАТО 

Міністр національної оборони Польщі 
Маріуш Блащак висловив сподівання, що 
новообраний президент України 
Володимир Зеленський наблизить Україну 
до Євросоюзу й НАТО.
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Віце-президент США Пенс привітав 

Зеленського 

Офіційний Вашингтон очікує на співпрацю з 
новою командою на чолі з обраним 
Президентом Володимиром Зеленським 
для досягнення основної мети – міцної 
демократії в заможній Україні.

 

Трюдо й Зеленський обговорили співпрацю 

України та Канади 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 
привітав Володимира Зеленського із 
перемогою на виборах Президента 
України.

 

Столтенберг запросив Зеленського до штаб-

квартири НАТО 

Генеральний секретар 
Північноатлантичного Альянсу Єнс 
Столтенберг провів телефонну розмову з 
Володимиром Зеленським і запросив його 
відвідати штаб-квартиру НАТО.

 

Меркель запросила Зеленського до Берліна 

Канцлер ФРН і переможець виборів 
Президента України провели телефонну 
розмову, в якій Ангела Меркель пообіцяла 
й надалі активно підтримувати нашу країну 
на шляху реформ.
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Генсек ООН не помічає сексуального 

насильства на Донбасі - Єльченко 

Доповідь генерального секретаря ООН 
щодо сексуального насильства у 
військових конфліктах оминає будь-яку 
згадку про російсько-українську війну.

 

На Донеччині стартував проект USAID з 

економічної підтримки Східної України 

У Бахмуті Донецької області почалася 
реалізація проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) - 
«Економічна підтримка Східної України».

 

За рік українські стартапи залучили понад 

$300 мільйонів інвестицій 

За рік сума венчурних інвестицій в 
українські ІТ-компанії сягнула 336,9 
мільйона доларів.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Американські уроки для 25% українців 

Як Україні не повторити досвід поляризації 
США після перемоги Трампа на виборах?

СУСПІЛЬСТВО 
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24 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня народилась Богдана Світлик, 
українська письменниця, підпільниця ОУН.

 

Окупанти застосували 120-мм міномети, під 

Південним працював снайпер 

За минулу добу окупанти 9 разів 
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. 
Внаслідок обстрілів один 
військовослужбовець Об'єднаних сил 
загинув, один український захисник 
отримав поранення.

 

РФ продовжує перешкоджати проходу суден 

через Керченську протоку  

Росія цілеспрямовано організовує 
провокації в Азовському морі, 
перешкоджаючи проходженню кораблів в 
українські порти через Керченську протоку.

 

Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці 

зросла до 359 

Кількість загиблих в результаті серії 
вибухів на Шрі-Ланці збільшилася до 359.
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Сущенко надіслав українській активістці у 

Латвії лист з малюнком 

Незаконно засуджений у РФ український 
журналіст Роман Сущенко написав 
великого листа з малюнком українській 
активістці в Латвії Тетяні Лазде

 

Зупинити медичну реформу неможливо - 

МОЗ 

Медичну реформу, яка впроваджується 
задля покращення системи охорони 
здоров'я, неможливо зупинити.

 

24 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Велика Середа; берімося за яйця 
і писала, дещо про Юду, та чи поладять 
між собою Марс і Нептун

СПОРТ 

 

На бій з Ентоні Джошуа претендують 6 

боксерів 

Едді Хірн, промоутер чемпіона WBO, WBA і 
IBF у суперважкій вазі британського 
боксера Ентоні Джошуа, назвав список 
боксерів…

https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2687850-susenko-nadislav-ukrainskij-aktivistci-u-latvii-list-z-malunkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2687850-susenko-nadislav-ukrainskij-aktivistci-u-latvii-list-z-malunkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2687850-susenko-nadislav-ukrainskij-aktivistci-u-latvii-list-z-malunkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2687890-zupiniti-medicnu-reformu-nemozlivo-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2687890-zupiniti-medicnu-reformu-nemozlivo-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2687890-zupiniti-medicnu-reformu-nemozlivo-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2687292-24-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2687292-24-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2687692-na-bokserskij-poedinok-z-entoni-dzosua-pretenduut-6-bokseriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2687692-na-bokserskij-poedinok-z-entoni-dzosua-pretenduut-6-bokseriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2687692-na-bokserskij-poedinok-z-entoni-dzosua-pretenduut-6-bokseriv.html


 

УЄФА переніс розгляд справи Мораеса на 2 

травня 

25 квітня не зможуть зібратися усі 
зацікавлені у справі федерації.
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