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ТОП 

 

Євросоюз вимагає від РФ припинити 

обшуки в Криму та звільнити затриманих 

Євросоюз очікує від РФ негайного 

припинення обшуків в домівках кримських 

татар в Криму та надання правового захисту 

всім, хто був незаконно затриманий.

 

Порошенко - Коломойському: Ви перейшли 

червону лінію 

Українські телеканали, що почали проводити 

політику брехні та дискредитації політичних 

опонентів, подібно до російських 

пропагандистських ЗМІ, відповідатимуть перед 

законом.
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Голосую не по приколу: Вакарчук 

звернувся до українців 

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 

записав відеозвернення, в якому закликав 

українців відповідально поставитися до 

виборів Президента і не голосувати "по 

приколу".

 

 

Спецслужби РФ планують заразити сервер 

ЦВК "вірусом-закладкою" - розвідка 

Росія планує масштабні кібератаки на сервер 

Центральної виборчої комісії України у день 

президентських виборів.

 

 

У штабі Зеленського представили свою 

систему контролю за виборами 

Представники передвиборчого штабу 

кандидата у президенти Володимира 

Зеленського презентували власну систему 

контролю за виборами.

 

 

Навесні до українського війська призвуть 

понад 18,7 тисяч осіб 

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про 

затвердження чисельності громадян України, 

що підлягають призову на строкову військову 

службу, обсягу видатків для проведення 

призову у квітні-червні 2019 року.
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ІМІ назвав інтернет-ЗМІ з найбільшою 

кількістю ―джинси‖ 

Під час нинішньої президентської виборчої 

кампанії онлайн-ЗМІ розмістили втричі більше 

джинси, ніж за попередньої.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

Президент назвав умову двосторонніх 

переговорів з Росією 

Росія розуміє тільки велику силу, тому 

питання, які стосуються України, мають 

обговорюватися за підтримки та участі 

міжнародних партнерів.

 

 

Помпео застеріг Путіна вид втручання в 

українські вибори 

Державний секретар США Майкл Помпео 

висловив власну оцінку перед членами 

Конгресу США, що Росія має намір і надалі 

втручатися в вибори в Україні.

 

 

Звільнення заручників: РФ у Мінську 

відмовилася від "вузького формату" та 

25/25 

Росія на засіданні гуманітарної групи в 

Мінську в середу категорично відмовилася 

обговорювати питання обміну політв’язнів 

Кремля на засуджених росіян як в широкому, 

так і в вузькому форматах.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2668626-imi-nazvav-internetzmi-z-najbilsou-kilkistu-dzinsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2668626-imi-nazvav-internetzmi-z-najbilsou-kilkistu-dzinsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2668626-imi-nazvav-internetzmi-z-najbilsou-kilkistu-dzinsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2668687-prezident-nazvav-umovu-dvostoronnih-peregovoriv-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2668687-prezident-nazvav-umovu-dvostoronnih-peregovoriv-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2668687-prezident-nazvav-umovu-dvostoronnih-peregovoriv-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2668678-pompeo-zasterig-putina-vid-vtrucanna-v-ukrainski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2668678-pompeo-zasterig-putina-vid-vtrucanna-v-ukrainski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2668678-pompeo-zasterig-putina-vid-vtrucanna-v-ukrainski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2668574-zvilnenna-zarucnikiv-rf-u-minsku-vidmovilasa-vid-vuzkogo-formatu-ta-2525.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2668574-zvilnenna-zarucnikiv-rf-u-minsku-vidmovilasa-vid-vuzkogo-formatu-ta-2525.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2668574-zvilnenna-zarucnikiv-rf-u-minsku-vidmovilasa-vid-vuzkogo-formatu-ta-2525.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2668574-zvilnenna-zarucnikiv-rf-u-minsku-vidmovilasa-vid-vuzkogo-formatu-ta-2525.html


 

США назвали нового голову СММ ОБСЄ в 

Україні "відмінним кандидатом" 

Офіційний Вашингтон привітав призначення 

новим главою Спеціальної моніторингової 

місії (СММ) ОБСЄ в Україні досвідченого 

турецького дипломата Ясара Халіта Чевіка, 

підкресливши, що його кандидатура є однією з 

найкращих для цієї посади.

 

 

Ізраїль планує збільшити квоти на 

працевлаштування українців 

Минулого року за міждержавною Угодою про 

тимчасове працевлаштування на роботу до 

Ізраїлю приїхало 129 будівельників з України.

 

 

Спостерігачі ПАРЄ зустрінуться з 

кандидатами в президенти напередодні 

виборів 

Делегація спостерігачів від Парламентської 

асамблеї Ради Європи планує зустрітися з 

кандидатами на пост Президента України 

напередодні першого туру виборів 31 березня.

 

 

Новий керівник моніторингової місії ОБСЄ 

в Україні розпочне роботу з 1 червня 

Новопризначений керівник Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар 

Халіт Чевік замінить на цій посаді чинного 

голову Місії Ертурула Апакана з 1 червня.
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УКРАЇНА 

 

Порошенко сказав, що робитиме у випадку 

поразки 

Чинний Президент України та кандидат на 

посаду глави держави на майбутніх виборах 

Петро Порошенко заявив, що у разі поразки на 

виборах хотів би бути обраний депутатом 

Європарламенту від України.

 

 

Бойко і Ляшко не пришли на дебати - 

замість них поставили манекени 

У середу, 27 березня, на дебати на 

Суспільному мовленні не прийшли кандидати 

на пост президента Юрій Бойко та Олег 

Ляшко, у студії присутній лише Анатолій 

Гриценко.

 

Нацкорпус під СБУ вимагав покарати 

Медведчука 

Близько трьох десятків представників 

політпартії "Національний корпус" пікетували 

у середу будівлю Служби безпеки України з 

вимогою притягти до кримінальної 

відповідальності лідера проросійської 

організації “Український вибір” Віктора 

Медведчука.

 

 

Олександр Мороз зняв свою кандидатуру з 

президентських виборів 

Кандидат у президенти України Олександр 

Мороз відкликав свою кандидатуру з 

президентських виборів.
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Бойко і Тимошенко стали головними 

замовниками "джинси" у березні — ІМІ 

Основними замовниками політичної "джинси" 

під час президентської кампанії в березні стали 

партія “Опозиційна платформа – За життя” та 

кандидат у президенти Юрій Бойко, а також 

кандидат у президенти Юлія Тимошенко.

 

 

Гройсман доручив перевірити, хто дозволив 

переліт Бойка до Москви 

Прем’єр Володимир Гройсман дав доручення 

Державіаслужбі, ДПСУ та іншим 

компетентним органам перевірити, чи було 

допущено порушення закону і хто дозволив 

переліт кандидата у президенти, депутат Юрія 

Бойка у Москву на перемовини з главою 

російського уряду.

 

 

"Ні, не від Коломойського" - глава штабу 

Зеленського готовий поставити табличку 

Голова передвиборного штабу кандидата на 

посаду Президента Володимира Зеленського 

Іван Баканов заперечує вплив бізнесмена Ігоря 

Коломойського на команду кандидата.

 

 

Поліція не може відстежити селфі у кабінках 

- МВС 

Поліцейські не є присутніми у приміщенні для 

голосування, а обов’язок стежити за 

дотриманням виборчого законодавства лежить 

на членах дільничної виборчої комісії і на 

спостерігачах.
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Міжнародна академія астронавтики надала 

Кучмі звання "почесного" 

Міжнародна академія астронавтики присвоїла 

другому президенту України Леоніду Кучмі 

звання Почесного академіка.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна і Словаччина розширять 

інвестиційну співпрацю в агросфері 

Україна і Словаччина планують розширити 

торговельно-економічну та інвестиційну 

співпрацю в галузі АПК й активізувати 

двосторонній діалог між аграрними 

відомствами.

 

 

Укроборонпром заявляє про вирішення 

критичних проблем з російськими 

комплектуючими 

Порівняно з 2014-2015 роками найбільш 

критичні проблеми у сфері імпортозаміщення в 

державному концерні «Укроборонпром» вже 

вирішені.

 

У Чорнобильській зоні за "кіотські кошти" 

збудують сонячну станцію 

На території Чорнобильської зони буде 

збудована ще одна наземна сонячна станція.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Поліція відкрила справу через 27 

незаконних обшуків у Криму 

Поліція Криму відкрила кримінальні 

провадження за фактами незаконного 

затримання кримських татар та порушення 

недоторканності їхнього житла.

 

Правозахисники заявляють, що Балуха 

кинули в карцер 

Українського політв'язня Володимира Балуха, 

якого з окупованого Криму етапували до Росії, 

у Твері посадили в карцер.

 

 

ФСБ заявляє, що в "справі Хізб ут-Тахрір" 

у Криму затримали 20 осіб 

У ФСБ РФ стверджують, що в анексованому 

Криму затримано 20 осіб, підозрюваних в 

участі в забороненій у Росії релігійної 

організації «Хізб ут-Тахрір».

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

За фактом перельоту Медведчука і Бойка до 

Москви відкриють кримінальну справу - 

ГПУ 

За фактом незаконного перельоту голови 

політради партії "Опозиційна платформа - За 

життя" Віктора Медведчука і кандидата в 

Президенти України Юрія Бойка до Москви у 

середу, 27 березня, буде зареєстроване 

кримінальне провадження.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2668699-policia-vidkrila-spravu-cerez-27-nezakonnih-obsukiv-u-krimu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2668168-za-faktom-perelotu-medvedcuka-i-bojka-do-moskvi-vidkriut-kriminalnu-spravu-gpu.html


 

 

Нацкорпус у Вінниці: поліція затримала 

трьох учасників протесту 

У Вінниці в середу поліція затримала 3-х 

учасників протестної акції "Національного 

корпусу" і "Національних дружин", 

влаштованої з приводу приїзду кандидата в 

Президенти України Петра Порошенка до 

Вінниці.

 

 

Добродомов "забув" відзвітувати про 

десятки мільйонів на рекламу - ЧЕСНО 

Народний депутат, колишній кандидат у 

президенти, який зняв свою кандидатуру, 

Дмитро Добродомов не звітував про витрати 

кількох десятків мільйонів на рекламу.

 

НАБУ закрило всі справи за незаконне 

збагачення 

Відсьогодні в НАБУ більше немає справ про 
незаконне збагачення. 

 

 

 

У Києві наймають сторонніх осіб 

"працювати журналістами" на виборах - 

НСЖУ 

На час виборів в одному з районів столиці 

планується масова видача журналістських 

посвідчень стороннім особам.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2668642-nackorpus-u-vinnici-policia-zatrimala-troh-ucasnikiv-protestu.html
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Чоловік майнив криптовалюту коштом 

понад мільйона українців 

Кіберполіція встановила 32-річного чоловіка, 

який майнив криптовалюту коштом більш як 

мільйона українців.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

РФ і виборчий процес в Україні. Загрози 

втручання 

Інспіровані протести, фейкові екзит-поли, 

«віруси-закладки» – Служба безпеки 

попереджає

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українці тепер можуть розраховуватись в 

інтернеті через Google Pay 

Відтепер українці зможуть здійснювати оплати 

в інтернеті через Google Pay. Уже майже 6 500 

онлайн-магазинів підключили таку опцію.

 

 

Ryanair запускає прямі рейси Київ - 

Валенсія 

Лоукост-авіакомпанія Ryanair запустить прямі 

рейси з Києва до іспанського курортного міста 

на березі Середземного моря Валенсії з 29 

жовтня 2019 року.
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Е-квиток для киян: де можна придбати 

Придбати електронний квиток можна на 10 

станціях КП "Київський метрополітен.

 

 

Українські шанувальники Бельведера 

чекають на україномовний аудіогід по 

музею 

Українські поціновувачі прекрасного з радістю 

вітають можливість появи аудіогіда 

українською мовою у всесвітньо відомому 

музеї Бельведер.

 

 

Донбас, Дніпро та Київ: де найбільше 

користуються "ВКонтакте" 

Найбільш активні користувачі російської 

соцмережі "ВКонтакте" - це жителі Донецької 

та Дніпропетровської областей, а також Києва.

 

 

Суд скасував заборону на в’їзд в Україну 

актору ―Сватів‖ 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

скасував поставу Служби безпеки України про 

заборону в'їзду до України актору серіалу 

"Свати" Федору Добронравову, а також 

рішення про включення його до переліку осіб, 

які загрожують нацбезпеці, та анулювання 

прокатних посвідчень на фільми за його 

участю.
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Херсонська "міні-Голландія" збільшилася в 

6 разів 

Готуючись до нового масового весняного 

напливу туристів, тюльпанове господарство в 

Любимівці, що на Херсонщині, розростається.
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