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ВИБОРИ – 2019 

 

ЦВК опрацювала понад 97% електронних 

протоколів 

Центральна виборча комісія станом на 03 

годину 20 хвилин опрацювала 97.41% 

протоколів в електронному вигляді на 

чергових виборах Президента України.

 

Вибори, заручники РФ та миротворці: 

Порошенко поговорив із Меркель 

Петро Порошенко провів телефонну розмову з 

Федеральним канцлером Німеччини Ангелою 

Меркель.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672233-vibori-zarucniki-rf-ta-mirotvorci-porosenko-pogovoriv-iz-merkel.html


 

Українці на виборах зламали плани Кремля 

— Герасимов 

Результати першого туру виборів свідчать про 

те, що в Україні був не допущений сценарій 

Кремля.

 

ЄС визнав вибори в Україні 

демократичними, але бракувало дебатів 

Євросоюз відзначив, що перший раунд 

президентських виборів в Україні, який 

відбувся 31 березня, був проведений 

демократично та з дотриманням міжнародних 

стандартів та процедур.

 

У Зеленського заявили, що їм вдалося 

повернути схід України до політичного 

життя 

Участь кандидата в президенти України 

Володимира Зеленського у виборах 

повернула схід України до політичного життя.

СВІТ 

 

Помпео обговорив з іспанським колегою 

агресію Росії в Чорному морі 

Глави зовнішньополітичних відомств США й 

Іспанії — Майкл Помпео і Жозеп Боррель — 

під час зустрічі у Вашингтоні обговорили ряд 

актуальних проблем, у тому числі реагування 

на агресію РФ в Чорному морі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672344-ukrainci-na-viborah-zlamali-plani-kremla-gerasimov.html
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Британський парламент відхилив чотири 

альтернативні угоди щодо Brexit 

Парламент Великої Британії розглянув чотири 

альтернативних угоди щодо виходу 

королівства з Євросоюзу, але не підтримав 

жодну.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У партії Меркель очікують від Зеленського 

більшої конкретики до другого туру 

У партії Меркель заявляють, що Україна 

потребує досвідчених управлінців, і чекають, 

що кандидат у Президенти Володимир 

Зеленський до другого туру представить 

команду політиків, яка буде готова його 

підтримувати.

 

Делегація Верховної Ради обговорила у 

Відні Європу, Україну та Росію 

Делегація Верховної Ради України обговорила 

з австрійськими колегами у Відні 1 квітня 

питання європейського розвитку, ситуацію в 

Україні, у тому числі результати першого туру 

президентських виборів, а також…

 

Країни Великої сімки схвалили висновки 

ОБСЄ щодо виборів в Україні 

Посли країн Великої сімки привітали 

попередні висновки місії міжнародних 

спостерігачів ОБСЄ про проведення першого 

туру президентських виборів в Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2672299-britanskij-parlament-vidhiliv-cotiri-alternativni-ugodi-sodo-brexit.html
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Вибори в Україні демонструють різкий 

контраст із Росією – сенатор Менендес 

Старший член Комітету з питань міжнародних 

відносин Сенату США Роберт Менендес 

привітав українців з проведенням прозорого й 

демократичного першого туру голосувань й 

підкреслив, що це доводить "різкий контраст" з 

реаліями, що існують в Росії.

 

Росія спробує поставити під сумнів 

легітимність виборів в Україні – Крамер 

Росія докладатиме зусиль для того, щоби 

дестабілізувати ситуацію в Україні до 

проведення другого туру голосувань на 

президентських виборах, аби створити сумніви 

в легітимності процесу обрання глави 

Української держави.

 

Будь-яка дестабілізація в Україні грає на 

руку Путіну – WP 

Наявність дестабілізуючих факторів після 

виборів в Україні, а також економічні ризики 

створюють "їжу" для хаосу та розхитування 

ситуації в країні, що відповідає інтересам 

Кремля.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Українські вибори президента у фокусі 

зарубіжних ЗМІ 

―Тепер це сталося також і в Україні: на чолі 

держави незабаром може бути популіст‖
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Вибори-2019 залишаться виборами до 

останнього дня 

Перший тур позаду, попереду – другий. Одні 

питання зняті, інші – постали. Напруга 

продовжується

 

Президентські перегони: часу на 

виправлення помилок обмаль 

Політичне життя Зеленського та Порошенка 

впродовж найближчих трьох тижнів буде 

насиченим - перегони потребують 

несподіваних рішень 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світове співтовариство відзначає 

Міжнародний день дитячої книги та Всесвітній 

день розповсюдження інформації щодо 

проблем аутизму.

 

Донбас: окупанти 18 разів відкривали 

вогонь, троє військових поранені 

1 квітня противник 18 разів порушив режим 

припинення вогню, застосувавши при цьому 

п'ять разів озброєння, заборонене Мінськими 

домовленостями.
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Морозні ночі й сильний вітер: початок 

квітня не тішить теплом 

У вівторок, 2 квітня, в Україні буде переважно 

без опадів, у південній та східній частині 

пориви вітру 15-20 м/с, температура від 6° 

морозу до 15° тепла. 

 

2 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Фотинії-криничниці; як позбутися 

лихоманки і кому не допоможе  валер’янка
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