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Сьогодні - 33 річниця Чорнобильської 

катастрофи 

Сьогодні відзначають 33-річницю аварії на 
Чорнобильській АЕС.

СВІТ 

 

Кім Чен Ин залишить Росію раніше, ніж 

планувалося 

Лідер КНДР Кім Чен Ин виїде з 
Владивостока о 15:00 за місцевим часом 
(8:00 за київським часом).
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Путін погодився відвідати Північну Корею 

— ЗМІ 

Президент Росії Володимир Путін прийняв 
запрошення північнокорейського лідера Кім 
Чен Ина відвідати КНДР.

 

Трамп заявив, що чекає лідера Китаю в 

Білому домі 

Президент США Дональд Трамп 
повідомив, що ближчим часом прийме 
китайського лідера Сі Цзіньпіна в Білому 
домі в контексті завершення переговорів у 
торговельному протистоянні двох країн…

 

Трамп планує укласти ядерний договір з 

Росією і Китаєм - ЗМІ 

Президент США Дональд Трамп натякнув 
публічно, що планує укласти "грандіозну" 
ядерну угоду з Росією і Китаєм, яка може 
стати для нього "знаковим досягненням" у 
зовнішній політиці.

 

Макрон відповів “жовтим жилетам” і 

анонсував зміни у політиці 

Президент Франції Еммануель Макрон 
наполягає, що політика керівництва країни 
за два роки його президентства є 
правильною, але підходи взаємодії з 
громадянами будуть змінені.
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Лондон і Дублін проведуть переговори з 

метою формування уряду Північної Ірландії 

Уряди Великої Британії та Ірландії 
проведуть у травні переговори за участю 
лідерів основних північноірландських 
партій з метою формування виконавчої 
влади в Ольстері.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Радбез ООН завершився спільною заявою 

Німеччини та Франції 

Німеччина та Франція засуджують указ 
Путіна про російські паспорти на Донбасі як 
такий, що суперечить Мінським 
домовленостям, проте сподіваються на 
новий імпульс їхнього виконання з новим 
українським президентом.

 

Росія могла обрати курс миру, натомість 

роздмухує конфлікт — Штати в ООН 

Якби Росія справді турбувалася про 
російськомовне населення в Україні, вона 
б використала момент після 
президентських виборів, аби започаткувати 
новий курс у російсько-українських 
стосунках.

 

ЗМІ: Угорщина блокуватиме комісію 

Україна-НАТО через мовний закон 

Уряд Угорщини попередив НАТО, що буде 
надалі блокувати проведення комісії 
Україна-НАТО у відповідь на ухвалення 
Радою мовного закону.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2689626-london-i-dublin-provedut-peregovori-z-metou-formuvanna-uradu-pivnicnoi-irlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2689626-london-i-dublin-provedut-peregovori-z-metou-formuvanna-uradu-pivnicnoi-irlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2689626-london-i-dublin-provedut-peregovori-z-metou-formuvanna-uradu-pivnicnoi-irlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689550-radbez-oon-zaversivsa-spilnou-zaavou-dla-presi-nimeccini-ta-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689550-radbez-oon-zaversivsa-spilnou-zaavou-dla-presi-nimeccini-ta-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689550-radbez-oon-zaversivsa-spilnou-zaavou-dla-presi-nimeccini-ta-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689536-rosia-mogla-obrati-kurs-miru-natomist-rozdmuhue-konflikt-stati-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689536-rosia-mogla-obrati-kurs-miru-natomist-rozdmuhue-konflikt-stati-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689536-rosia-mogla-obrati-kurs-miru-natomist-rozdmuhue-konflikt-stati-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2689576-zmi-ugorsina-blokuvatime-komisiu-ukrainanato-cerez-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2689576-zmi-ugorsina-blokuvatime-komisiu-ukrainanato-cerez-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2689576-zmi-ugorsina-blokuvatime-komisiu-ukrainanato-cerez-movnij-zakon.html


 

Укртранснафта призупинила транзит 

російської нафти через Білорусь 

25 квітня 2019 року о 21.43 год АТ 
«Укртранснафта» вимушено призупинила 
транзит нафти магістральним 
нафтопроводом «Мозир-Броди» (МН 
«Дружба»).

 

Клімкін назвав причину звільнення посла в 

Молдові 

Міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін прокоментував звільнення посла 
України в Молдові Івана Гнатишина.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Паспортизація Донбасу: Путін хоче, щоб 

Зеленський продовжив курс Порошенка? 

З цим питанням Укрінформ звернувся до 
експертів-політологів

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні чергові роковини аварії на 
Чорнобильській АЕС.
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Окупанти дев'ять разів порушили “тишу”, 

втрат немає 

За минулу добу окупанти дев'ять разів 
обстріляли позиції ЗСУ.

 

Гройсман наголошує, що у побуті можна 

говорити будь-якою мовою 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
вважає, що у четвер Верховна Рада 
ухвалила надзвичайно важливий закон для 
країни – про державну мову.

 

Мінгареллі не бачить причин скасовувати 

безвіз ЄС з Україною 

Жодних причин для скасування безвізового 
режиму для українців у Євросоюзі немає, 
вважає глава представництва ЄС в Україні 
Хюг Мінгареллі.

 

Квітень “попрощається” дощами та 

похолоданням 

У п'ятницю, 26 квітня, у західних та східних 
областях України невеликі короткочасні 
дощі, окремі грози; на решті території без 
опадів.
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26 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Страсна п’ятниця; завершуємо 
передсвяткові приготування, чи варто 
очікувати “з моря погоди” і скільки та кому 
наллє Водолій

СПОРТ 

 

«Шахтар» втратив півзахисника Майкона 

до кінця року 

Бразилець відновлюватиметься після 
операції 7 місяців.
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