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ТОП 

 

Експерти пояснили, що зміниться до 

другого туру і чому надважливі дебати 

Експерти громадської ініціативи Виборча Рада 

UA вимагають публічної дискусії від 

кандидатів у президенти перед другим туром 

виборів.

 

 

Суд стягнув з облгазу Фірташа майже 550 

мільйонів боргу 

Госпсуд Дніпропетровської області ухвалив 

рішення стягнути з Дніпрогазу, що входить до 

групи РГК Дмитра Фірташа, майже 548 

мільйонів гривень боргу.
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Сюмар має подання від СБУ на 

парламентських журналістів, які 

співпрацюють з РФ 

Голова Комітету ВР з питань свободи слова та 

інформаційної політики Вікторія Сюмар має 

частину подань від Служби безпеки України 

про те, що деякі акредитовані у Верховній Раді 

журналісти співпрацюють з російськими 

спецслужбами. 

 

 

Вибори президента: правила поведінки 

виборця 

Нагадуємо про те, що можна і не можна робити 

на виборчих дільницях під час голосування

 

Сюмар: Якби Maruv озвучила в Ізраїлі тези 

пропаганди РФ, то принизила б всю країну 

Голова Комітету ВР з питань свободи слова та 

інформполітики Вікторія Сюмар вважає, що 

озвучування співачкою Maruv тез російської 

пропаганди у кулуарах міжнародного 

пісенного конкурсу ―Євробачення‖ могло би 

негативно вплинути на репутацію України як 

держави.

 

 

Французька весна, Година Землі та 

весняний бал: афіша на 29-31 березня 

Початок Французької весни, вистава за п'єсою 

Олега Сенцова чи фестиваль наукового 

абсурду – які події в нашій афіші оберете ви 

цими вихідними?
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Мінгареллі про вибори в Україні: Багато 

чого на кону 

Голова Представництва ЄС в Україні Хюг 

Мінгареллі вважає, що президентські вибори в 

України матимуть змагальний характер і 

будуть конкурентними.

 

 

Ситуація зі свободою ЗМІ у Криму 

погіршилася - Amnesty 

Ситуація зі свободою ЗМІ в окупованому 

Криму лише погіршилася.

 

 

Саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня — 

журналіст 

ступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня. 

Про це повідомив брюссельський 

кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк 

у Twitter.

 

Україна заборонила ще 10 

пропагандистських книг з РФ 

Держкомтелерадіо відмовив у видачі дозволів 

на ввезення з території РФ ще 10 книжок, у 

яких присутні ознаки пропаганди держави-

агресора.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2669919-mingarelli-pro-vibori-v-ukraini-bagato-cogo-na-konu.html
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УКРАЇНА 

 

Порошенко вказав на ―чіткий меседж 

Путіну‖ у програмах кандидатів 

Росія прагне зірвати процес європейської та 

євроатлантичної інтеграції України.

 

 

Найбільше грошей за передвиборчу рекламу 

отримав телеканал "Україна" - ЧЕСНО 

Кандидати у президенти сплатили з виборчих 

фондів за рекламу на телеканалі "Україна" 260 

мільйонів гривень, і це становить п'яту частину 

від витрат фондів усіх кандидатів.

 

Участь Зеленського у ток-шоу на 

Суспільному малоймовірна — прес-служба 

Кандидат на пост Президента Володимир 

Зеленський, найімовірніше, не братиме участі 

у сьогоднішньому ток-шоу "Зворотний відлік" 

на телеканалі UA:ПЕРШИЙ, оскільки у нього 

заплановано концерт у Броварах.

 

 

В ОПОРІ пояснили, що означає "зняття" 

Мороза з виборів 

Олександр Мороз залишається суб'єктом 

виборчого процесу і вибути з нього не може, а 

його заява про зняття кандидатури з виборів є 

лише політичною.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2669769-porosenko-vkazav-na-citkij-mesedz-putinu-u-programah-kandidativ.html
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САП виклала протокол допиту Лещенка у 

справі "Краяна" 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

виклала протокол допиту народного депутата 

Сергія Лещенка у НАБУ у так званій справі 

"Краяна".

 

 

У Кремля є план у разі провалу "вигідного" 

кандидата - Тимчук 

Кремль готує цілий арсенал інструментів для 

оголошення нелегітимними виборів 

Президента України в разі провалу вигідного 

Росії кандидата.

 

 

Нацрада може перевірити телеканали через 

трансляцію "Слуги народу" 

Член Нацради з питань телебачення і 

радіомовлення Сергій Костинський ініціював 

моніторинг телеканалів, які демонструють у 

своєму ефірі епізоди серіалу "Слуга народу — 

3" із меседжами щодо "розпаду" України.

 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Нафтогаз має "план В", якщо Газпром 

зупинить транзит через Україну 

Група "Нафтогаз" розглядає опцію повного 

припинення транзиту російського газу 

територією України та готує заходи, які за 

такого розвитку мають забезпечити 

енергетичну безпеку України.
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Україна прийняла перший в цьому році 

балкер з американським вугіллям 

ДП «Морський торговий порт «Чорноморськ» 

28 березня прийняв перший в 2019 році балкер 

з імпортним вугіллям. Судно доставило партію 

коксівного вугілля зі США вагою 75 тис. тонн.

 

 

З квітня почнуть платити по 1700 гривень 

на третю і кожну наступну дитину 

В Україні з 1 квітня стартує нова соціальна 

програма підтримки багатодітних сімей, яка 

передбачає виплату щомісячної фінансової 

допомоги.

 

 

Ярославський створив компанію DCH Steel 

і вкладе $200 мільйонів в ДМЗ і "Суху 

Балку" 

В рамках стратегії підвищення ефективності 

гірничо-металургійного бізнесу в групі DCH 

Олександра Ярославського створили компанію 

DCH Steel, яка буде …

 

В Україні цьогоріч слід очікувати більш 

повільного зростання економіки - експерти 

Це зумовлено послабленням зовнішнього 

попиту та необхідністю дотримуватися 

жорсткої монетарної і фіскальної політики, 

завдяки чому триватиме зниження інфляції.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2670115-ukraina-prijnala-persij-v-comu-roci-balker-z-amerikanskim-vugillam.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2669899-aroslavskij-stvoriv-kompaniu-dch-steel-i-vklade-200-miljoniv-v-dmz-i-suhu-balku.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

До Павла Гриба мають допустити 

українських лікарів – ЄС 

Представництво Європейського Союзу при 

ОБСЄ 29 березня висловило стривоженість 

вироком українському політв’язню Павлу 

Грибу.

 

Заарештованих кримських татар могли 

вивезти в Ростов - адвокат 

Всі заарештовані 27 і 28 березня кримські 

татари вивезені за межі Криму, імовірно в 

Ростов-на-Дону.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд відмовив Насірову у відводі прокурора 

Шевченківський райсуд Києва під час розгляду 

справи щодо колишнього голови Державної 

фіскальної служби Романа Насірова відмовив 

стороні захисту у відводі прокурора.

 

УПЦ МП подала в суд на Мінкульт - хоче 

скасувати внесення змін до статуту церков 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження за позовом Київської 

митрополії Української православної церкви 

(МП) до Міністерства культури про скасування 

наказу щодо внесення змін до статуту церков.
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Кононенко має намір позиватися до Радіо 

Свобода через програму ―Схем‖ 

Перший заступник голови парламентської 

фракції БПП Ігор Кононенко має намір 

найближчим часом подати позов до суду проти 

Радіо Свобода через матеріал про нібито його 

причетність до корупційних схем в енергетиці.

 

 

Влада Криму через "суд" намагається 

відібрати храм ПЦУ 

Окупаційна влада Криму направили позов до 

"суду" з вимогою звільнити будівлю в центрі 

Сімферополя, яку зараз займає Православна 

церква України (ПЦУ).

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Порошенко, Тимошенко чи Зеленський. 

Якими є німецькі очікування від виборів 

Deutsche Welle проаналізувала німецькі 

очікування щодо президентських виборів в 

Україні

 

 

Напередодні. Вибори як підстава для 

посилення контролю над спецслужбами 

Над цим варто замислитися, не в останню 

чергу, тим рядженим «патріотам», яких 

використовують у якості силового тарану
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СУСПІЛЬСТВО 

 

В Ужгороді розквітли магнолії 

На Закарпатті наразі пік цвітіння первоцвітів. 

Найкращі локації для споглядання цієї краси 

— це міста Ужгород та Мукачево, де вже 

розквітли перші магнолії.

 

 

Година Землі: де у Києві запанує темрява 

Для підтримки проведення ―Години землі‖ КП 

―Київміськсвітло‖ планує відключити 

освітлення на одну годину на кількох об’єктах 

столиці.

 

 

29 березня - День пам’яті Квітки Цісик, 

американської співачки українського 

походження 

29 березня - День пам’яті Квітки Цісик (1953-

1998), американської співачки українського 

походження.

 

Перехід на ―літній‖ час: що чекає на людей з 

хронічними хворобами 

Перехід на літній час може негативно 

позначитися на здоров’ї людей з хронічними 

захворюваннями, проте здорові люди 

негативного впливу не відчують.
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Кінофестиваль Docudays UA-2019 оголосив 

переможців 

XVI Міжнародний фестиваль документального 

кіно про права людини Docudays UA оголосив 

переможців. 
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