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ТОП 

 

Зеленський і Порошенко мають найбільше 

шансів вийти у другий тур 

Найбільше шансів вийти у другий тур 

президентських виборів мають шоумен 

Володимир Зеленський і чинний глава держави 

Петро Порошенко.

 

Росія "глушить" сигнали GPS у Криму, що 

загрожує цивільній авіації 

Росія використовує технології з дезорієнтації 

системи супутникової навігації GPS, зокрема в 

окупованому Криму, що становить значну 

загрозу для GPS-систем цивільних авіаліній.
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Коломойського внесли до бази даних 

―Миротворця‖ 

Центр «Миротворець» вніс до свого списку 

«Чистилище» підприємця Ігоря 

Коломойського.

 

 

VIASAT Коломойського знову транслює 

заборонені російські телеканали 

ТНТ, "Шансон ТВ", "РТР Планета", "Россия 

24" та інші російські телеканали з’явилися у 

платному пакеті провайдера VIASAT.

 

 

У ГПУ заперечують, що оголосили підозри 

Ложкіну і Гонтаревій у "справі Курченка" 

У "справі Курченка" підозр відносно екс-глави 

Адміністрації Президента Бориса Ложкіна, екс-

глави Нацбанку Валерії Гонтаревої та 

заступника голови Адміністрації президента 

Олексія Філатова в ЄРДР не зареєстровано.

 

 

 

Голос соцмереж: за кого "топлять" відомі 

українці 

31 березня українці обиратимуть Президента. 

Лідерами перегонів, за прогнозами соціологів, 

є шоумен Володимир Зеленський, чинний 

глава держави Петро Порошенко та лідерка 

"Батьківщини" Юлія Тимошенко.
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Супрун дала п'ять порад, як подолати стрес 

напередодні виборів 

Набирає обертів передвиборче загострення: 

зростає рівень стресу, тривожності, 

агресивного спілкування, а негативні емоції 

дуже шкодять здоров’ю людини.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Міжнародні правозахисники закликають 

натиснути на Росію через арешти в Криму 

Міжнародні правозахисні організації Freedom 

House (США) та Civil Rights Defenders 

(Швеція) закликали Євросоюз та Сполучені 

Штати розслідувати незаконні обшуки та 

арешти кримських татар в окупованому Росією 

Криму.

 

 

Аеропорт Торонто почав писати Kyiv 

замість Kiev 

Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто 

змінив транслітерацію українських міст 

латиницею відповідно до національного 

стандарту - Kyiv.

 

Перебіжчик Прозоров озвучив усі старі 

фейки Кремля про Україну - EUvsDisinfo 

Кремль використав прес-конференцію 

«українського перебіжчика» Василя Прозорова 

для чергової трансляції усього набору 

застарілих фейків про Україну - без претензії 

на оригінальність.
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Україна приєдналась до Європейського 

механізму взаємодії CEF - Омелян 

Україна приєдналася до європейських проектів 

у рамках механізму «З’єднання Європи» 

(Connecting Europe Facility - CEF).

 

 

Посла України в Туреччині визнали 

найактивнішим іноземним дипломатом 

Посла України визнано найактивнішим 

іноземним дипломатом в Туреччині за 

підсумками минулого року.

 

 

УКРАЇНА 

 

Шкіряк прокоментував законопроект РФ 

про невизнання українських виборів 

Україна розвивається демократично, у нас свій 

шлях розвитку, і Україні не варто оглядатися 

на країну-агресора.

 

 

Зеленський "забув" вказати у декларації 

віллу в Італії — ЗМІ 

Шоумен і кандидат у Президенти України 

Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу 

на узбережжі італійського курорту Форте-дей-

Мармі, де відпочивають російські олігархи. 

Однак згадки про віллу в декларації 

Зеленського немає.
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Голова ДВК через конфлікт зі штабом 

Зеленського сховав печатку і ключі від 

сейфу 

В Івано-Франківську голова дільничної 

виборчої комісії (ДВК), якого відсторонили і 

замінили у штабі кандидата у Президенти 

України Володимира Зеленського, на знак 

протесту сховав печатку дільничної комісії і 

ключі від сейфу.

 

 

НАЗК назвало кандидатів у президенти, 

звіти яких містять порушення - 17 імен 

Член Національного агентства з питань 

запобігання корупції Наталія Корчак назвала 

кандидатів на пост Президента України, чиї 

фінансові звіти містять порушення.

 

 

Парламентська кампанія може бути 

драматичнішою, ніж президентська — 

Сюмар 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 

свободи слова та інформаційної політики 

Вікторія Сюмар прогнозує складну кампанію 

парламентських виборів.

 

У Києві презентували засоби захисту 

виборчої документації 

Асоціація виробників систем опломбування 

(АВСО) представила технологію забезпечення 

контролю виборчої документації.
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Нацрада хоче через суд анулювати ліцензію 

телеканалу Мураєва 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення звернеться до суду з позовом 

про анулювання ліцензії на мовлення 

телеканалу "Максі-ТВ (Maxxi TV)" (ТОВ 

"Наша Прага”), на базі якого мовить канал 

“Наш”.

 

ЕКОНОМІКА 

 

 

В Україні створили електромагнітну зброю 

Підприємства оборонного комплексу України 

розробили та опанували виробництво 

електромагнітної зброї, призначеної для 

ураження різних типів військових 

радіоелектронних засобів, у тому числі — 

систем енергоживлення та систем передачі 

даних.

 

 

Нафтогаз зацікавлений у придбанні частини 

активів Укрнафти - Вітренко 

НАК "Нафтогаз України" у разі розділення 

активів ПАТ "Укрнафта" зацікавлений у 

придбанні частини з них за умови, що буде 

можливість придбання таких активів із правом 

видобутку вуглеводнів.

 

 

АМПУ презентувала інвестиційний проект 

у порту Рені 

Адміністрація морських портів України 

представила інвестиційний проект зі створення 

терміналу скрапленого природного газу (СПГ) 

у порту Рені.
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В Україні розпочав роботу Фонд 

енергоефективності 

Фонд енергоефективності, метою якого є 

надання фінансової та технічної допомоги для 

енергомодернізації житлового фонду, розпочав 

свою роботу.

 

 

"Промисловий безвіз" з ЄС можливий у 

2020 році – віце-прем'єр 

"Промисловий безвіз" з Євросоюзом, тобто 

підписання Угоди АСАА (Угоди про 

відповідність і прийнятність промислової 

продукції), можливий у 2020 році.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Тюремний цензор вирізав весь текст із 

вітальної листівки Сущенку 

Незаконно засуджений в РФ журналіст Роман 

Сущенко описав, який вигляд мають листи 

після того, як їх прочитав цензор у колонії - 

частина тексту замальована або взагалі 

вирізана з листа.

 

Стан здоров'я Бекірова критичний — 

донька політв'язня 

Стан політв'язня Едема Бекірова є критичним 

попри те, що його перевели до медсанчастини.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

ГПУ завершила слідство у справі Курченка 

Департамент міжнародно-правового 

співробітництва ГПУ завершив розслідування 

стосовно українського бізнесмена Сергія 

Курченка.

 

 

ДБР розслідує можливе втручання Ситника 

у вибори США 

Слідчі Державного бюро розслідувань 

розпочали слідчі дії у справі, порушеній за 

фактом можливого втручання директора НАБУ 

Артема Ситника у президентські вибори в 

США у 2016 році.

 

 

Седлецька не змогла отримати через суд 

рішення про дозвіл на ―прослушку" 

Окружний адміністративний суд Києва 

відмовив у задоволенні позову редактора 

програми журналістських розслідувань 

"Схеми" Наталії Седлецької до керівника 

апарату Печерського райсуду Києва.

 

 

Служба безпеки спростувала фейк 

спецслужб РФ про українських 

"вагнерівців" 

СБУ спростувала інформацію спецслужб РФ 

щодо начебто участі української приватної 

компанії "Вега" в бойових діях в Сирії та 

надала докази підготовки цього фейку 

російськими спецслужбами ще у січні ц.р.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Коли кружляють російські яструби, вибори 

в Україні мають бути у фокусі уваги Заходу 

Українські вибори значать для Європи не 

менше за Брекзіт чи «жовті жилети» у Франції

 

 

Бігус-скандал: друга сторона медалі та 

уроки для України 

Росіяни одразу ж використали результати 

розслідування в своїх переговорах з 

міжнародними партнерами України

 

 

Мала приватизація через ProZorro: купують 

все – від готелів до вбиралень 

За півроку приватизація “малих” об’єктів 

принесла 860 млн грн. Експерти ж радять 

швидше продавати великі активи: лише це 

реально поповнить бюджет

 

Реальний світ став настільки цікавим, що 

постановочний кінематограф не дотягує до 

його драматургії - Ярослав Пілунський, 

кінооператор (ІНТЕРВ'Ю) 

В український прокат вийшов повнометражний 
документальний фільм «Перша сотня». Це більше, ніж 
кіно.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Супрун розповіла, чому легко ―підсісти‖ на 

чіпси та азійські страви 

Поширена харчова добавка глутамат натрію 

може чинити шкідливий вплив на здоров'я 

людини.

 

 

Киянам сказали, коли ―прикрутять‖ тепло 

У столиці опалювальний сезон завершиться, 

коли протягом трьох днів середня добова 

температура повітря перевищувати позначку у 

+8°C.

 

SkyUp з червня літатиме до Хорватії 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 

виконуватиме рейси до хорватського міста 

Пула щосуботи з 15 червня.

 

Електрику водоканалам постачатимуть і 

після 1 квітня - рішення уряду 

ДП «Укрінтеренерго» постачатиме 

водоканалам електроенергію і після 1 квітня 

2019 року, якщо вони не знайдуть іншого 

постачальника.
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Автентичну українську кухню у сучасному 

виконанні презентують у квітні в Анкарі 

Українські кулінарні дні відбудуться в Анкарі 

3-5 квітня за участю всесвітньо відомого шеф-

кухаря з України Юрія Ковриженка.

 

 

У США вийшла збірка віршів українських 

поетів про Нью-Йорк 

У США побачила світ збірка вибраних поезій, 

присвячених Нью-Йорку, авторства 

українських поетів. 
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