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ТОП 

 

Трамп відреагував на статтю The Hill про 

Луценка 

В своєму твіті, виданому в середу ввечері, 

президент США Дональд Трамп процитував 

журналіста видання The Hill, який писав про 

інтерв'ю українського генпрокурора Юрія 

Луценка.

 

 

Брюссельський міні-саміт показав - Європа 

на виборах підтримує Порошенка - штаб 

Проведення 20 березня міні-саміту Україна – 

ЄС у Брюсселі є знаком того, що Європа на 

президентських виборах в Україні 

неформально підтримує чинного Президента 

Петра Порошенка.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2664460-brusselskij-minisamit-pokazav-evropa-na-viborah-pidtrimue-porosenka-stab.html


 

Бюлетені на президентських виборах мають 

10 ступенів захисту 

На поліграфкомбінаті "Україна" з 8 березня 

триває друк виборчих бюлетенів для дня 

голосування на чергових виборах Президента 

України 31 березня.

 

 

Порошенко назвав бригади, куди б пішов 

служити 

Президент України Петро Порошенко 

перерахував близько десяти бригад, які б обрав 

для служби в армії на контракті

 

 

 

ФСБ - бандити та вбивці: Павло Гриб 

виступив з останнім словом у суді 

Українець Павло Гриб, якого у РФ 

обвинувачують у схилянні росіянки до 

тероризму, виступив з останнім словом на суді 

у Ростові-на-Дону.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Під санкції України потрапила компанія, 

причетна до захоплення моряків 

Під санкції України потрапила компанія, яку 

міжнародна розвідувальна спільнота 

InformNapalm викрила на участі у спецоперації 

РФ із захоплення українських моряків у районі 

Керченської протоки у листопаді 2018 року.
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Полторак зустрівся з сенаторами і 

конгресменами США 

Міністр оборони України Степан Полторак 

зустрівся у Києві з делегацією Конгресу США.

 

 

ЄС готовий надати Україні другий транш у 

€500 мільйонів — Маркарова 

Європейські колеги високо оцінили прогрес 

України щодо виконання програми, необхідної 

для другого траншу макрофінансової допомоги 

у сумі 500 млн євро, а також підтвердили 

готовність надавати інвестиційну і кредитну 

підтримку проектів Приазов‗я.

 

У Раді Європи закликають засудити 

окупацію Росією Криму 

У Раді Європи вимагають від Росії здійснити 

деокупацію українського Криму. Про це йдеться в 

оприлюдненій у четвер заяві головуючого у 

Комітеті міністрів РЄ міністра закордонних 

справ Фінляндії Тімо Соіні, повідомляє 

власний кореспондент Укрінформу у Франції.

 

УКРАЇНА 

 

 

 

Найбільше телереклами перед виборами 

замовив Бойко – ЧЕСНО 

Кандидат у президенти Юрій Бойко з'являвся в 

рекламних блоках на телебаченні 2695 разів.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2664379-u-radi-evropi-zaklikaut-zasuditi-okupaciu-rosieu-krimu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2664404-bojko-lidirue-za-kilkistu-telereklami-cesno.html


 

Кабмін визначив чотири завдання для 

Коболєва 

Уряд продовжив строк повноважень Андрія 

Коболєва на посаді голови правління НАК 

"Нафтогаз України" за умови, якщо той, 

зокрема доб‘ється виокремлення 

газотранспортної системи в окрему компанію, 

збільшення видобутку українського газу та 

створення необхідних передумов для транзиту 

газу до ЄС.

 

 

ВРП призначила Бондаря головою Служби 

судової охорони 

Вища рада правосуддя призначила Валерія 

Бондаря на посаду голови Служби судової 

охорони.

 

 

Окупанти не пускатимуть проукраїнських 

жителів Донбасу на вибори - розвідка 

Російські окупаційні адміністрації докладають 

зусиль, аби не допустити жителів тимчасово 

окупованих територій Донбасу до участі у 

виборах Президента України 31 березня.

 

 

 

Тимошенко лідирує за витратами на 

політичну телерекламу – ЧЕСНО 

Попри те, що реклама Юлії Тимошенко 

з'являлась у рекламних блоках рідше, ніж 

ролики конкурентів, видатки на її телерекламу 

є найвищими – 78,9 мільйона гривень.

.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2664326-kabmin-viznaciv-cotiri-zavdanna-dla-koboleva.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2664374-timosenko-lidirue-za-vitratami-na-politicnu-telereklamu-cesno.html
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Назвали ТОП-3 телеканалів, які найбільше 

крутять політрекламу 

За два місяці виборчої кампанії на телеканалах 

у 4 рази побільшало реклами кандидатів.

 

Супрун розповіла, як зберегти психіку під 

час виборів 

У передвиборчій ситуації, коли нервова 

система багатьох людей перебуває у 

стресовому стані, важливо навчитися захищати 

своє психічне здоров'я.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна входить до ТОП-7 експортерів 

агропродукції, але може краще — Гройсман 

Продукція агропромислового комплексу має 

становити не менше чверті ВВП України. 

Наразі її частка — 17%.

 

 

ОАЕ відкрили перспективи нарощування 

експортного потенціалу підприємств 

України 

Провідні українські виробники харчової та 

сільськогосподарської продукції будуть 

розширювати підприємницькі зв‘язки з ОАЕ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2664417-nazvali-top3-telekanaliv-aki-krutat-politreklamu.html
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Члени Конгресу США висловили підтримку 

американському бізнесу в Україні 

Представники Конгресу США під час візиту до 

Києва висловили підтримку американському 

бізнесу в Україні та обговорили реформи.

 

 

Чистий прибуток ПриватБанку з початку 

року перевищив п'ять мільярдів 

Чистий прибуток ПриватБанку за січень-лютий 

2019 року склав 5,2 млрд грн, що на 4 млрд грн 

більше аналогічного показника минулого року.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У ДБР заявили, що порушили справу щодо 

Луценка 

Печерський райсуд Києва зобов'язав Державне 

бюро розслідувань порушити кримінальну 

справу щодо генпрокурора Юрія Луценка за 

фактом розголошення даних слідства у справі 

про вбивство Катерини Гандзюк.

 

 

ГПУ розслідує ймовірне втручання Ситника 

у президентські вибори у США 

Генпрокуратура України розпочала 

розслідування можливого втручання українців 

у вибори президента США 2016 року на 

користь кандидата Гілларі Клінтон.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Доля Мєшкова: колись його ставила на 

місце у Криму СБУ, а вчора - ФСБ 

Затримання в окупованому Криму колишнього 

«президента» Мєшкова наштовхує на роздуми: 

чому в 1995-му Україна змогла дати «по зубах» 

сепаратизму, а в 2014-му – ні

 

Дезінформація: «дерев’яна» річниця анексії 

Криму в дзеркалі сокирної пропаганди 

Як низько російське РІА «Новости» може 

впасти, щоб створити враження, що світ 

«починає визнавати» Крим частиною Росії?

 

Артем Новіков: ―З кожним місяцем 

―добровольчого‖ у нашому батальйоні 

залишалося все менше‖ АНАЛІТИКА 

Спецпроект Укрінформу до Дня добровольця. 

Частина 5. Про завершення добровольчої 

епохи та непросте становлення української 

армії

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Музей Кличків потрапив до числа місць, які 

обов'язково потрібно відвідати в Києві 

Організація Kyiv Film Commission представила 

короткий відеоролик про головні місця столиці 

України.
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З 1 квітня п’ять мільйонів українців можуть 

залишитися без води 

Асоціація ―Укрводоканалекологія‖ 

попереджає, що з 1 квітня 2019 року 5 

мільйонів українців можуть залишитися без 

води.

 

Українці зможуть подорожувати до 

Таїланду без віз 

З 14 квітня 2019 року українці зможуть 

подорожувати до Таїланду з туристичною 

метою без віз.

 

Фотограф-українка зняла Дженніфер Лопес 

з нареченим в рекламі модних окулярів 

Американська співачка Дженніфер Лопес і її 

наречений, професійний бейсболіст Алекс 

Родрігес оголосили про співпрацю з 

австралійським брендом Quay Australia.

 

Uber запустив на вулиці Києва 200 

електрокарів 

Новий сервіс UberGreen, презентація якого 

відбулася 21 березня в Києві, розпочинає свою 

роботу з 200 електромобілів, які вже вийшли у 

рейси на вулиці столиці України.
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"Нарешті українською": гурт "Время и 

стекло" записав нову пісню 

Дует презентував новий кліп на 

українськомовну пісню, чим дуже потішив 

фанатів.

 

Щодня від туберкульозу помирає 10 

українців 

На сьогодні туберкульоз - цілком виліковна 

хвороба, однак в Україні щодня від цієї 

інфекційної хвороби помирає 10 людей.
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