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ТОП 

 

Все керівництво Укроборонпрому має 

пройти перевірку на поліграфі – Порошенко 

Весь керівний склад Державного концерну 

"Укроборонпром" має пройти перевірку на 

поліграфі.

 

 

На сайті ВР з'явилась петиція про 

обов'язкові дебати на виборах Президента 

На сайті Верховної Ради оприлюднено 

електронну петицію про обов'язковість дебатів 

на виборах Президента.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672966-vse-kerivnictvo-ukroboronpromu-mae-projti-perevirku-na-poligrafi-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672966-vse-kerivnictvo-ukroboronpromu-mae-projti-perevirku-na-poligrafi-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672966-vse-kerivnictvo-ukroboronpromu-mae-projti-perevirku-na-poligrafi-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672861-na-sajti-vr-zavilas-peticia-pro-obovazkovi-debati-na-viborah-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672861-na-sajti-vr-zavilas-peticia-pro-obovazkovi-debati-na-viborah-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672861-na-sajti-vr-zavilas-peticia-pro-obovazkovi-debati-na-viborah-prezidenta.html


 

Суспільне закликає Facebook-аудиторію 

запрошувати Зеленського і Порошенка на 

дебати 

UA:Суспільне мовлення влаштовує 

"дебати_челендж" і закликає аудиторію у 

Facebook запросити найрейтинговіших 

кандидатів у президенти Володимира 

Зеленського і Петра Порошенка прийти на 

дебати.

 

 

Тимошенко не оскаржуватиме результати 

виборів 

Тимошенко заявила, що не оскаржуватиме 

результати виборів у суді. 

 

 

 

 

 

 

#вимагаюдебати: Питання до Зеленського є 

у мільйонів українців 

Зеленського продовжують ховати від питань, 

критики і від очей суспільства. Чого він 

боїться? Що приховує? Чому ігнорує питання 

мільйонів громадян України?

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ENEMO наголошує на важливості 

теледебатів двох кандидатів у Президенти 

Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за 

виборами Президента наголошує на 

важливості проведення теледебатів між 

кандидатами перед другим туром виборів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672813-suspilne-zaklikae-facebookauditoriu-zaprosuvati-zelenskogo-i-porosenka-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672813-suspilne-zaklikae-facebookauditoriu-zaprosuvati-zelenskogo-i-porosenka-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672813-suspilne-zaklikae-facebookauditoriu-zaprosuvati-zelenskogo-i-porosenka-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672813-suspilne-zaklikae-facebookauditoriu-zaprosuvati-zelenskogo-i-porosenka-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672625-timosenko-ne-oskarzuvatime-rezultati-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672625-timosenko-ne-oskarzuvatime-rezultati-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672625-timosenko-ne-oskarzuvatime-rezultati-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672799-akso-zelenskij-ne-gotovij-navit-do-debativ-ak-vin-moze-buti-gotovim-do-prezidentstva-u-nadskladnih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672799-akso-zelenskij-ne-gotovij-navit-do-debativ-ak-vin-moze-buti-gotovim-do-prezidentstva-u-nadskladnih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672799-akso-zelenskij-ne-gotovij-navit-do-debativ-ak-vin-moze-buti-gotovim-do-prezidentstva-u-nadskladnih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672646-enemo-nagolosue-na-vazlivosti-teledebativ-dvoh-kandidativ-u-prezidenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672646-enemo-nagolosue-na-vazlivosti-teledebativ-dvoh-kandidativ-u-prezidenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672646-enemo-nagolosue-na-vazlivosti-teledebativ-dvoh-kandidativ-u-prezidenti.html


 

Міністри G7 обговорять безпекові 

проблеми, зокрема й України 

Україна буде однією із ключових тем 

обговорення під час зустрічі міністрів 

закодонних справ G7 цього тижня.

 

 

Туск у розмові з Порошенком відзначив 

дотримання демократії у першому турі 

Президент Європейської Ради Дональд Туск 

привітав Президента України Петра 

Порошенко із виходом у другий тур виборів та 

відзначив дотримання демократичних 

стандартів під час волевиявлення.

 

 

Нафтогаз vs Газпром: у РФ кажуть, що 

арбітраж розгляне суперечку навесні 2021 

року 

Слухання у справі Газпрому і Нафтогазу про 

зміну або розірвання контракту на транзит газу 

через Україну пройдуть в Стокгольмському 

арбітражі в квітні-травні 2021 року.

 

 

Кремль прагне нестабільності у другому 

турі українських виборів – Гербст 

Росія намагатиметься розхитати ситуацію в 

Україні перед другим туром голосувань на 

виборах українського Президента, зокрема і за 

допомогою перешкоджанню роботи ЦВК.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2673021-ministri-g7-obgovorat-bezpekovi-problemi-zokrema-j-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2673021-ministri-g7-obgovorat-bezpekovi-problemi-zokrema-j-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2673021-ministri-g7-obgovorat-bezpekovi-problemi-zokrema-j-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672815-tusk-u-rozmovi-z-porosenkom-vidznaciv-dotrimanna-demokratii-u-persomu-turi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672815-tusk-u-rozmovi-z-porosenkom-vidznaciv-dotrimanna-demokratii-u-persomu-turi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672815-tusk-u-rozmovi-z-porosenkom-vidznaciv-dotrimanna-demokratii-u-persomu-turi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672623-naftogaz-vs-gazprom-u-rf-kazut-so-arbitraz-rozglane-superecku-navesni-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672623-naftogaz-vs-gazprom-u-rf-kazut-so-arbitraz-rozglane-superecku-navesni-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672623-naftogaz-vs-gazprom-u-rf-kazut-so-arbitraz-rozglane-superecku-navesni-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672623-naftogaz-vs-gazprom-u-rf-kazut-so-arbitraz-rozglane-superecku-navesni-2021-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672668-kreml-pragne-nestabilnosti-u-drugomu-turi-ukrainskih-viboriv-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672668-kreml-pragne-nestabilnosti-u-drugomu-turi-ukrainskih-viboriv-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672668-kreml-pragne-nestabilnosti-u-drugomu-turi-ukrainskih-viboriv-gerbst.html


 

НАТО ввело в Чорне море шість кораблів 

Станом на 1 квітня в Чорному морі 

перебувають водночас шість фрегатів 2-ї 

Середземноморської групи НАТО (SNMG2). 

Експерти вважають таку численну присутність 

безпрецедентним фактом.

 

УКРАЇНА 

 

Тимошенко сподівається на перемогу в 

парламентських виборах 

Лідер партії "Батьківщина", кандидат у 

президенти Юлія Тимошенко закликала своїх 

прибічників не втрачати оптимізму, оскільки 

попереду ще парламентські вибори.

 

 

При звільненні з військової служби 

Полторак отримав майже 2 мільйони 

За 2018 рік міністр борони України Степан 

Полторак за основним місцем роботи заробив 1 

млн 112 тис. 923 грн.

 

 

Насіров став "чемпіоном" з витрат на один 

голос виборця 

У Комітеті виборців України проаналізували, 

які кандидати витратили найбільше коштів на 

один голос виборця.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672481-nato-vvelo-v-corne-more-sist-korabliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672481-nato-vvelo-v-corne-more-sist-korabliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672696-timosenko-spodivaetsa-na-peremogu-v-parlamentskih-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672696-timosenko-spodivaetsa-na-peremogu-v-parlamentskih-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672696-timosenko-spodivaetsa-na-peremogu-v-parlamentskih-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672633-pri-zvilnenni-z-vijskovoi-sluzbi-poltorak-otrimav-majze-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672633-pri-zvilnenni-z-vijskovoi-sluzbi-poltorak-otrimav-majze-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672633-pri-zvilnenni-z-vijskovoi-sluzbi-poltorak-otrimav-majze-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672455-vid-cotiroh-do-tisaci-griven-skilki-kostuvav-kandidatam-golos-viborca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672455-vid-cotiroh-do-tisaci-griven-skilki-kostuvav-kandidatam-golos-viborca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672455-vid-cotiroh-do-tisaci-griven-skilki-kostuvav-kandidatam-golos-viborca.html


 

ЦВК опрацювала 100% протоколів із 

закордонних дільниць 

Центральна виборча комісія опрацювала 100% 

протоколів голосування із закордонних 

дільниць на виборах Президента України. 

Найбільшу кількість голосів отримав Петро 

Порошенко - 38,93%

 

Інтернет vs ТБ: політтехнолог розповів, що 

на українців впливає більше 

Цьогорічні президентські вибори показали, що 

інтернет в Україні перетворюється на 

повноцінний інструмент політичного впливу 

на громадську думку поряд із традиційними 

медіа. Хоча для 80% населення головним 

джерелом інформації все ж залишається 

телевізор. 

.

 

Геращенко задекларувала Lexus, картини та 

годинник з коштовним камінням Piaget 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Ірина Геращенко в декларації за 2018 рік 

вказала садовий будинок як об’єкт 

незавершеного будівництва, автомобіль Lexus 

2015 року випуску, картини сучасного 

українського мистецтва та ювелірні вироби.

 

 

Україна має змінити законодавство і 

практику голосування за кордоном — 

ОПОРА 

В Україні досить архаїчний підхід до того, як 

люди мають голосувати на закордонному 

виборчому окрузі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672517-cvk-opracuvala-100-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672517-cvk-opracuvala-100-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672517-cvk-opracuvala-100-protokoliv-iz-zakordonnih-dilnic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672972-internet-vs-tb-polittehnolog-rozpoviv-so-na-ukrainciv-vplivae-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672972-internet-vs-tb-polittehnolog-rozpoviv-so-na-ukrainciv-vplivae-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672972-internet-vs-tb-polittehnolog-rozpoviv-so-na-ukrainciv-vplivae-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672673-gerasenko-zadeklaruvala-lexus-kartini-ta-godinnik-z-kostovnim-kaminnam-piaget.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672673-gerasenko-zadeklaruvala-lexus-kartini-ta-godinnik-z-kostovnim-kaminnam-piaget.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2672673-gerasenko-zadeklaruvala-lexus-kartini-ta-godinnik-z-kostovnim-kaminnam-piaget.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672334-ukraina-mae-zminiti-zakonodavstvo-i-praktiku-golosuvanna-za-kordonom-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672334-ukraina-mae-zminiti-zakonodavstvo-i-praktiku-golosuvanna-za-kordonom-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672334-ukraina-mae-zminiti-zakonodavstvo-i-praktiku-golosuvanna-za-kordonom-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2672334-ukraina-mae-zminiti-zakonodavstvo-i-praktiku-golosuvanna-za-kordonom-opora.html


 

Рокадні дороги і протитранспортні рови: 

прикордонники облаштовують кордон з РФ 

Роботи та підготовка з інженерно-технічного 

облаштування українсько-російського кордону 

поновилися з березня, а з квітня розпочалася 

реалізація запланованих заходів.

 

 

МІП презентував книгу-серіал фейків 

Кремля 

Мінінформполітики провело в Укрінформі 

презентацію "Білої книги спеціальних 

інформаційних операцій проти України 2014-

2018" для студентів вищих навчальних 

закладів та представників студентських та 

громадських організацій.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна випробує новітнє ракетне 

озброєння 

Найближчим часом відбудуться випробування 

новітнього ракетного озброєння, після чого 

воно надійде у Збройні сили.

 

 

Нафтогаз залучив $1 мільярд від Державної 

агенції Китаю Sinosure 

НАК "Нафтогаз України" отримає страхову 

квоту на 1 млрд дол. США від Державної 

експортної кредитної агенції КНР Sinosure.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2672720-rokadni-dorogi-i-protitransportni-rovi-prikordonniki-oblastovuut-kordon-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2672720-rokadni-dorogi-i-protitransportni-rovi-prikordonniki-oblastovuut-kordon-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2672720-rokadni-dorogi-i-protitransportni-rovi-prikordonniki-oblastovuut-kordon-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2672931-mip-prezentuvav-kniguserial-fejkiv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2672931-mip-prezentuvav-kniguserial-fejkiv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2672931-mip-prezentuvav-kniguserial-fejkiv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2672983-ukraina-viprobue-novitne-raketne-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2672983-ukraina-viprobue-novitne-raketne-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2672983-ukraina-viprobue-novitne-raketne-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672553-naftogaz-zaluciv-1-milard-vid-derzavnoi-agencii-kitau-sinosure.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672553-naftogaz-zaluciv-1-milard-vid-derzavnoi-agencii-kitau-sinosure.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672553-naftogaz-zaluciv-1-milard-vid-derzavnoi-agencii-kitau-sinosure.html


 

Експерти розповіли, як вибори вплинуть на 

гривню 

Незважаючи на високу політичну 

невизначеність, що зберігається, в квітні не 

очікується великих сюрпризів від гривні, 

долар, найімовірніше, проведе місяць в 

діапазоні 26,5-28,0 грн, причому, більшу 

частину часу в середній третині цього 

діапазону, в 27,0- 27,5 грн.

 

 

В Україні розпочав роботу новий проект 

глобальних технологічних бізнес-

інкубаторів 

Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID) запустило в Україні новий проект 

"Бізнес-інкубатори", що має на меті 

стимулювати розвиток технологічної 

економіки та підтримати українські стартапи.

 

 

Експорт української агропродукції цьогоріч 

зріс на понад 24% - Мінагро 

Експорт продукції аграрного сектору України 

за січень-лютий 2019 року, порівняно з 

аналогічним періодом 2018 року, збільшився 

на 683,8 млн дол. США, що становить 24,4%. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

РФ має звільнити кримських татар, 

затриманих минулого тижня – HRW 

Російська влада повинна звільнити кримських 

татар, яких було затримано 27 й 28 березня в 

окупованому Криму.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672742-eksperti-rozpovili-ak-vibori-vplinut-na-grivnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672742-eksperti-rozpovili-ak-vibori-vplinut-na-grivnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672742-eksperti-rozpovili-ak-vibori-vplinut-na-grivnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672752-v-ukraini-rozpocav-robotu-novij-proekt-globalnih-tehnologicnih-biznesinkubatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672752-v-ukraini-rozpocav-robotu-novij-proekt-globalnih-tehnologicnih-biznesinkubatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672752-v-ukraini-rozpocav-robotu-novij-proekt-globalnih-tehnologicnih-biznesinkubatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2672752-v-ukraini-rozpocav-robotu-novij-proekt-globalnih-tehnologicnih-biznesinkubatoriv.html
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Московський суд відклав апеляцію трьох 

українських моряків 

Московський суд відклав судові засідання з 

розгляду апеляційних скарг в інтересах 

військовополонених українських моряків 

Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя 

Сороки, призначені на 2 квітня.

 

 

Прооперований у Москві український 

моряк Сорока йде на поправку - адвокат 

Військовополоненого українського моряка 

Василя Сороку, якого прооперовано у Москві, 

йде на поправку.

 

 

"Справа Веджіє Кашка": свідки захисту 

розповіли нові подробиці 

У вівторок в окупованому Криму на засіданні у 

"справі Веджіє Кашка" були допитані свідки 

захисту, які розповіли, що так званий 

потерпілий Юсуф Айтан і раніше 

неодноразово позичав гроші у людей, 

"забуваючи" їх повертати.

 

 

У Мін’юсті розповіли, куди звертатися 

кримчанам для захисту своїх прав 

Міністерство юстиції підготувало пам’ятку для 

жителів Криму з рекомендаціями, як захистити 

свої права від окупаційної влади.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

ВРП звільнила суддю за неправомірне 

рішення на користь Коломойського 

Вища рада правосуддя звільнила з посади судді 

Солом’янського районного суду міста Києва 

Людмилу Кізюн за вчинення дисциплінарного 

проступку.

 

 

Справу щодо голови Держрезерву передали 

до суду 

Київська прокуратура направила до суду 

обвинувальний акт щодо голови Державного 

агентства резерву України Вадима Мосійчука.

 

 

Стало відомо, який суд розглядатиме 

"податкову справу" Януковича-Клименка 

Київський апеляційний суд визначив 

підсудність так званої справи "податкових 

майданчиків" за Дніпровським райсудом 

Києва.

 

 

Справа Труханова: свідки розповіли про 

ціну квадратного метра євромерії 

Малиновський райсуд Одеси продовжив 2 

квітня допити свідків у "справі Труханова", 

причетних до придбання й ремонту будівлі під 

євромерію.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Українське суспільство показало себе 

дорослим - Ребекка Гармс, депутат 

Європарламенту від партії Зелених 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Німецький політик, депутат Європарламенту 

від партії Зелених Ребекка Гармс спостерігала 

за перебігом першого туру українських 

президентських виборів в Одесі. 

 

 

Україна продовжить курс на Захід 

незалежно від результату виборів - Джон 

Гербст, екс-посол США в Україні, директор 

Євразійського центру "Атлантичної ради" 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Нинішній Президент України Петро Порошенко й 
відомий актор Володимир Зеленський, які, очевидно, 
проходять у другий тур виборів, мають рівні шанси на 
перемогу попри великий розрив за результатами 
першого туру. 

 

 

Крим: Від квітучого курорту до 

радіоактивної пустелі 

КримSOS підготував огляд екологічної 

ситуації на Кримському півострові

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Кліп гурту Mozgi номінували на Berlin 

Music Video Awards як «Найтрешовіше» 

Кліп гурту Mozgi на трек «Полюбе» 

номінували на премію Berlin Music Video 

Awards 2019 в номінації Most Trashy 

(«Найтрешовіше»).
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Читання в гамаку і спілкування з авторами: 

у Сумах відкриють вуличні бібліотеки 

У Сумах реалізовуватимуть франко-німецький 

проект «Колона Морріса», в рамках якого 

мешканцям в місті облаштують тимчасові 

вуличні бібліотеки, де представлять твори 

французьких та німецьких авторів.

 

 

На Прикарпатті туристам запропонують 

глемпінги 

В Івано-Франківській області створюють 

комфортабельні кемпінги для туристів – 

глемпінги.

 

 

Британський кінематогрофіст написав 

книгу про Київ 

Про Бесарабський ринок написали у книзі 

Interesting Kyiv, яку було видано англійською 

мовою. 

 

 

Wizz Air відновить рейс Київ – Люблін 

наприкінці червня 

Лоукостер Wizz Air почне виконувати рейси за 

сезонним маршрутом Київ – Люблін (Польща) 

з 30 червня.

червня 
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Ветеранський намет, перформанс Жадана і 

"Говорить Київ": чим здивує Книжковий 

Арсенал 

Тисячі книжок, зустрічі з українськими та 

іноземними авторами, автограф-сесії, 

презентації, спеціальні проекти, ярмарок 

ілюстраторів та багато іншого чекають на IX 

Міжнародному фестивалі “Книжковий 

Арсенал”, що відбудеться з 22 по 26 травня у 

Мистецькому арсеналі.
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