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ТОП 

 

Про прем'єрство Тимошенко не йдеться - 

штаб Зеленського 

У штабі Зеленського спростували чутки про 

об'єднання з "Батьківщиною" і про 

призначення прем'єр-міністром України Юлії 

Тимошенко, якщо в президентських перегонах 

переможе кандидат в Президенти України 

Володимир Зеленський.

 

 

Суспільне запрошує кандидатів у 

президенти на дебати 

Національна суспільна телерадіокомпанія 

України запрошує кандидатів на пост 

Президента України, що пройшли в другий тур 

виборів, взяти участь у дебатах.
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Порошенко зустрівся з вдовою сенатора 

Маккейна 

Петро Порошенко під час зустрічі з вдовою 

сенатора США Джона Маккейна Сінді 

Маккейн відзначив високі стандарти виборчих 

перегонів в Україні та повідомив, що вже 

ближчим часом одній з вулиць Києва буде 

надано ім’я сенатора.

 

 

У ПА ОБСЄ кажуть, що український народ 

заслуговує на похвалу за проведені вибори 

Український народ заслуговує на похвалу за 

проведені вибори.

 

 

Після виборів Супрун радить пити чай, а не 

алкоголь 

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 

після виборів радить пити чай, а не алкоголь.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Голова ПА НАТО прокоментував вибори в 

Україні 

Під час президентських виборів 31 березня 

українці продемонстрували тверду відданість 

демократичним та євроатлантичним цінностям.
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У Держдумі РФ готують заяву про 

невизнання підсумків виборів президента 

України 

Комітет Держдуми РФ у справах СНД, 

євразійської інтеграції і зв'язків зі 

співвітчизниками рекомендував нижній палаті 

прийняти заяву про невизнання підсумків 

виборів президента України.

 

Вибори, заручники РФ та миротворці: 

Порошенко поговорив із Меркель 

Петро Порошенко провів телефонну розмову з 

Федеральним канцлером Німеччини Ангелою 

Меркель.

 

 

Фрегати НАТО ―Торонто‖ та ―Санта 

Марія‖ вже в Одеському порту 

Два кораблі НАТО з триденним візитом 

прибули до Одеського порту.

 

 

Українці закордону за Порошенка – 

опрацьовано 98,01% протоколів по 

закордонному виборчому округу 

Закордонні українці у більшості країн світу, де 

були відкриті виборчі дільниці для 

голосування на чергових виборах Президента 

України 31 березня 2019 року, підтримали 

чинного Главу держави Петра Порошенка.
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Дезінформація і фейки: міжнародні 

спостерігачі назвали "мінуси" першого туру 

виборів 

Одним із негативних моментів першого туру 

президентської виборчої кампанії була 

присутність у ЗМІ дезінформації і фейків, 

частина яких походила не тільки із зовнішніх, а 

й внутрішніх джерел.

 

Климпуш-Цинцадзе: Ми йдемо в ЄС і НАТО 

не "по приколу" 

Перший тур президентських виборів засвідчив 

наявність величезної кількості людей, які 

вірять у розв'язання всіх проблем за помахом 

чарівної палички, але влада поважає їхній 

вибір і робить з цього висновки.

 

УКРАЇНА 

 

Порушення на дільницях не були 

критичними - ОПОРА 

Випадки порушення національного 

законодавства на виборчих дільницях не стали 

критичною перешкодою для реалізації 

громадянами свого права обирати й бути 

обраними під час чергових виборів Президента 

України 31 березня 2019 року.

 

 

У штабі Зеленського розраховують на 

голоси опонентів у другому турі 

У штабі кандидата в Президенти України 

Володимира Зеленського очікують, що в 

другому турі за нього проголосує значна 

більшість виборців, які в першому турі віддали 

голоси іншим кандидатам.
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Помилки виборчкомів та фото бюлетенів у 

соцмережах - КВУ назвав основні 

порушення 

У Комітеті виборців України зазначають, що 

загалом голосування на виборах Президента 

проходило відповідно до норм українського 

законодавства та міжнародних стандартів.

 

 

ЧЕСНО закликає Зеленського оприлюднити 

декларацію за 2018 рік 

Громадський рух ЧЕСНО закликав кандидата у 

Президенти Володимира Зеленського 

добровільно оприлюднити декларацію за 2018 

рік.

 

 

 

Аваков вважає Зеленського «порядною 

людиною з іншого світу» 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав 

шоумена і кандидата у Президенти 

Володимира Зеленського «порядною людиною 

з іншого світу».

 

 

Тимошенко задекларувала брендові 

коштовності та чоловічі годинники 

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко 

подала у НАЗК декларацію про доходи за 2018 

рік.
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Генпрокурор задекларував 1,7 мільйона 

зарплати, його дружина - $2,5 мільйона 

готівки 

Генпрокурор Юрій Луценко задекларував 1 

млн 782 тис. грн заробітної плати за минулий 

рік, а його дружина народний депутат Ірина 

Луценко тримає 2 млн 450 тис. доларів готівки.

 

 

Кличко задекларував білий рояль, мопед та 

9 велосипедів 

Мер Києва Віталій Кличко подав у НАЗК 

декларацію про доходи за 2018 рік.

 

Директор ДБР задекларував майже мільйон 

зарплати і нове авто дружини 

Директор Державного бюро розслідувань 

Роман Труба задекларував 993 тис. 175 грн 

заробітної плати за 2018 рік.

 

 

Змінилися правила перетину лінії 

розмежування на Донбасі 

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих 

територій і внутрішньо переміщених осіб 

повідомили про зміну термінів дії дозволів для 

перетину лінії розмежування на Донбасі.
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ЕКОНОМІКА 

 

НБУ оштрафував ОТП банк на 7 мільйонів 

за порушення фінмоніторингу 

Національний банк у березні застосував до АТ 

"ОТП Банк" заходи впливу за порушення 

законодавства у сфері фінмоніторингу: штраф 

у розмірі 7,142 млн грн та письмове 

застереження.

 

 

Українська "оборонка" працюватиме за 

новими держстандартами 

Держконцерн “Укроборонпром” визначив 

кроки щодо модернізації системи 

стандартизації в сфері ОПК.

 

 

Україна погодила ветеринарний сертифікат 

на експорт яловичини до Саудівської Аравії 

Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів і 

компетентний орган Королівства Саудівська 

Аравія погодили форму міжнародного 

ветеринарного сертифікату на експорт м’яса 

яловичини та продуктів з нього.

 

 

Як захистити банківські вклади — поради 

кіберполіції 

Для захисту своїх заощаджень на банківських 

рахунках краще завжди підключати послугу 

мобільного банкінгу, а також встановити ліміт 

операції по карті.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Українські вибори президента у фокусі 

зарубіжних ЗМІ 

“Тепер це сталося також і в Україні: на чолі 

держави незабаром може бути популіст”

 

Президентські перегони: часу на 

виправлення помилок обмаль 

Політичне життя Зеленського та Порошенка 

впродовж найближчих трьох тижнів буде 

насиченим - перегони потребують 

несподіваних рішень.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Гуморина-2019: карнавальну ходу 

присвятили сторіччю Одеської кіностудії 

Першоквітнева Гуморина-2019 цього року 

символізує не лише старт туристичного сезону 

в Одесі, а й підтверджує, що учасники 

традиційного свята сміху готуються до 

відзначення 100-річчя заснування легендарної 

кіностудії.

 

Телевізор з'їв нам мозок: соцмережі про 

вибори 

31 березня в Україні відбувся перший тур 

президентських виборів. 
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На Херсонщині створять лавандову локацію 

для селфі 

У Любимівці, що на Херсонщині, до старту 

туристичного сезону підготували нову 

атракцію для туристів – лавандове поле.

 

 

Серіал про сучасну Україну презентували 

на міжнародному фестивалі у Франції 

Серіал «Принцип задоволення» («The Pleasure 

Principle») був представлений на найбільшому 

міжнародному фестивалі серіалів SERIES 

MANIA  у місті Лілль (Франція).

 

 

Набув чинності закон про трансплантацію 

В Україні набули чинності зміни до "Закону 

про трансплантацію", що уможливило 

проведення операції з пересадки органів.

 

 

Авіакомпанія airBaltic запустила рейс Рига 

– Львів 

Латвійська авіакомпанія airBaltic з 1 квітня 

2019 року відкриває новий рейс між Ригою та 

Львовом.
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В Україні створили Раду з держпідтримки 

кінематографії 

Кабінет Міністрів України затвердив склад 

Ради з держпідтримки кінематографії.

 

 

На Рівненщині з'явилися нові види птахів 

У Рівненській області орнітологи виявили нові 

види пернатих.
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