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ТОП 

 

"Даю вам 24 години": Зеленський покликав 

Порошенка на дебати 

Кандидат у президенти Володимир Зеленський 

покликав Петра Порошенка на дебати перед ще 

не оголошеним другим туром президентських 

виборів.

 

У НСК ―Олімпійський‖ заявляють, що не 

отримували офіційних заявок на 

проведення дебатів 

Державне підприємство НСК «Олімпійський» 

не отримувало жодних офіційних заявок чи 

проектів угод на проведення дебатів між 

кандидатами в Президенти України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673797-dau-vam-24-godini-zelenskij-poklikav-porosenka-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673797-dau-vam-24-godini-zelenskij-poklikav-porosenka-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673797-dau-vam-24-godini-zelenskij-poklikav-porosenka-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673850-u-nsk-olimpijskij-zaavlaut-so-ne-otrimuvali-oficijnih-zaavok-na-provedenna-debativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673850-u-nsk-olimpijskij-zaavlaut-so-ne-otrimuvali-oficijnih-zaavok-na-provedenna-debativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673850-u-nsk-olimpijskij-zaavlaut-so-ne-otrimuvali-oficijnih-zaavok-na-provedenna-debativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673850-u-nsk-olimpijskij-zaavlaut-so-ne-otrimuvali-oficijnih-zaavok-na-provedenna-debativ.html


 

Ляшко ―злив‖ у мережу номери Зеленського 

та Коломойського 

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко 

опублікував у Facebook номери телефонів 

кандидата у Президенти України, шоумена 

Володимира Зеленського, гендиректора 

телеканалу “1+1” Олександра Ткаченка і 

власника телеканалу, бізнесмена Ігоря 

Коломойського.

 

 

Нігерійські пірати захопили в заручники 

українських моряків 

Нігерійські пірати напали на судно з 

українцями на борту й захопили їх у 

заручники.

 

 

Кабмін заборонив нерегулярні перельоти з 

Росії 

Кабінет Міністрів підтримав проект постанови 

щодо внесення змін до положення про 

використання повітряного простору України 

через “вояж” Бойка до Росії.

 

 

Кубів спрогнозував, що буде з економікою у 

разі перемоги Зеленського 

У перші 2,5-3 роки ймовірного президентства 

Володимира Зеленського економіка покаже 

рецесію, а Росія, скориставшись політичною 

невизначеністю в Україні, посилить політичну 

й економічну агресію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673340-lasko-zliv-u-merezu-nomeri-zelenskogo-ta-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673340-lasko-zliv-u-merezu-nomeri-zelenskogo-ta-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673340-lasko-zliv-u-merezu-nomeri-zelenskogo-ta-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673436-nigerijski-pirati-zahopili-v-zarucniki-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673436-nigerijski-pirati-zahopili-v-zarucniki-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673436-nigerijski-pirati-zahopili-v-zarucniki-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673426-kabmin-zaboroniv-neregularni-pereloti-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673426-kabmin-zaboroniv-neregularni-pereloti-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673426-kabmin-zaboroniv-neregularni-pereloti-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673381-kubiv-sprognozuvav-so-bude-z-ekonomikou-u-razi-peremogi-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673381-kubiv-sprognozuvav-so-bude-z-ekonomikou-u-razi-peremogi-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673381-kubiv-sprognozuvav-so-bude-z-ekonomikou-u-razi-peremogi-zelenskogo.html


 

Депутат поскаржилася Міносвіти на "садо-

мазо конкурс" у КПІ 

Голова підкомітету з питань гендерної рівності 

і недискримінації Комітету ВР з питань прав 

людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Ірина Суслова 

спрямувала депутатське звернення до 

Міносвіти та ректорату Київського 

політехнічного інституту ім. І. Сікорського.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США готують санкції для п'яти російських 

банків 

Двоє американських сенаторів розробили 

законопроект, який передбачає введення нових 

санкцій проти РФ через агресію в Україні та 

втручання у внутрішні справи США.

 

Захист українських моряків долучив до 

матеріалів справи доповідь ООН 

У середу адвокати військовополонених 

українських моряків Юрія Будзила і Михайла 

Власюка долучили до матеріалів їх 

кримінальних справ доповідь Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини, в 

якій вказана позиція ООН відносно 

військовополонених українських моряків. 

 

Українських військових інструкторів 

залучатимуть для підготовки Збройних сил 

Іраку 

Україна планує залучити своїх військових 

інструкторів і викладачів для підготовки 

Національних збройних сил Іраку, а також 

направити сили та засоби ВМС ЗСУ для участі 

в операції Sea Guardian.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673384-deputat-poskarzilasa-minosviti-na-sadomazo-konkurs-u-kpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673384-deputat-poskarzilasa-minosviti-na-sadomazo-konkurs-u-kpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673384-deputat-poskarzilasa-minosviti-na-sadomazo-konkurs-u-kpi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2673762-ssa-gotuut-sankcii-dla-pati-rosijskih-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2673762-ssa-gotuut-sankcii-dla-pati-rosijskih-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2673762-ssa-gotuut-sankcii-dla-pati-rosijskih-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2673770-zahist-ukrainskih-morakiv-doluciv-do-materialiv-spravi-dopovid-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2673770-zahist-ukrainskih-morakiv-doluciv-do-materialiv-spravi-dopovid-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2673770-zahist-ukrainskih-morakiv-doluciv-do-materialiv-spravi-dopovid-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2673781-ukrainskih-vijskovih-instruktoriv-zalucatimut-dla-pidgotovki-zbrojnih-sil-iraku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2673781-ukrainskih-vijskovih-instruktoriv-zalucatimut-dla-pidgotovki-zbrojnih-sil-iraku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2673781-ukrainskih-vijskovih-instruktoriv-zalucatimut-dla-pidgotovki-zbrojnih-sil-iraku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2673781-ukrainskih-vijskovih-instruktoriv-zalucatimut-dla-pidgotovki-zbrojnih-sil-iraku.html


УКРАЇНА 

 

У найближчі дні на Одещині випробують дві 

ракетні системи 

У найближчі дні в Одеській області будуть 

проведені випробування двох ракетних систем.

 

КВУ назвав партії, яким ―світить‖ багато 

мандатів у наступній Раді 

Голова Комітету виборців України Олексій 

Кошель прогнозує значну присутність 

політичних партій «Батьківщина», 

«Громадянська позиція» та «Самопоміч» у 

дев'ятому скликанні Верховної Ради.

 

 

Гройсман сказав, коли поновлять 

нерегулярне авіасполучення з РФ 

Україна відновить нерегулярне авіасполучення 

з Росією, коли вона перетвориться на 

цивілізовану країну і перестане бути 

агресором.

 

КВУ: виборці переорієнтовуються на 

неполітиків — це величезна проблема 

Голова Комітету виборців України Олексій 

Кошель вважає однією з проблем нинішнього 

виборчого процесу те, що виборці довіряють 

політтехнологіям, а не ознайомлюються з 

ідеями та стратегіями кандидатів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2673748-u-najblizci-dni-na-odesini-viprobuut-dvi-raketni-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2673748-u-najblizci-dni-na-odesini-viprobuut-dvi-raketni-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2673748-u-najblizci-dni-na-odesini-viprobuut-dvi-raketni-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673512-kvu-nazvav-partii-akim-svitit-bagato-mandativ-u-nastupnij-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673512-kvu-nazvav-partii-akim-svitit-bagato-mandativ-u-nastupnij-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673512-kvu-nazvav-partii-akim-svitit-bagato-mandativ-u-nastupnij-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673445-grojsman-skazav-koli-ponovlat-neregularne-aviaspolucenna-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673445-grojsman-skazav-koli-ponovlat-neregularne-aviaspolucenna-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673445-grojsman-skazav-koli-ponovlat-neregularne-aviaspolucenna-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673451-kvu-viborci-pereorientovuutsa-na-nepolitikiv-ce-velicezna-problema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673451-kvu-viborci-pereorientovuutsa-na-nepolitikiv-ce-velicezna-problema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673451-kvu-viborci-pereorientovuutsa-na-nepolitikiv-ce-velicezna-problema.html


 

Приємні новини, які ми за виборами не 

помітили 

За пристрастями навколо першого туру виборів 

українці й не помітили, що життя країни 

триває і навіть радує добрими новинами.

 

ЕКОНОМІКА 

 

П'ять операторів ЄС допоможуть Нафтогазу 

створити незалежного оператора ГТС 

П’ять провідних європейських операторів 

допоможуть НАК "Нафтогаз України" 

створити незалежного оператора ГТС.

 

 

До бюджету повернули 2,8 мільйона 

незаконних внесків з виборчих фондів 

До держбюджету розпорядники виборчих 

фондів кандидатів у президенти повернули 2,8 

млн гривень неправомірних внесків.

 

 

У Нацбанку не знають, яким буде рішення 

МВФ на фоні виборів 

У Національному банку не знають чи вплинуть 

результати виборів в Україні на виплату 

чергового траншу МВФ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673821-priemni-novini-aki-mi-za-viborami-ne-pomitili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673821-priemni-novini-aki-mi-za-viborami-ne-pomitili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673821-priemni-novini-aki-mi-za-viborami-ne-pomitili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673233-pat-operatoriv-es-dopomozut-naftogazu-stvoriti-nezaleznogo-operatora-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673233-pat-operatoriv-es-dopomozut-naftogazu-stvoriti-nezaleznogo-operatora-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673233-pat-operatoriv-es-dopomozut-naftogazu-stvoriti-nezaleznogo-operatora-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673730-do-budzetu-povernuli-28-miljona-nezakonnih-vneskiv-z-viborcih-fondiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673730-do-budzetu-povernuli-28-miljona-nezakonnih-vneskiv-z-viborcih-fondiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673730-do-budzetu-povernuli-28-miljona-nezakonnih-vneskiv-z-viborcih-fondiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673292-u-nacbanku-ne-znaut-akim-bude-risenna-mvf-na-foni-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673292-u-nacbanku-ne-znaut-akim-bude-risenna-mvf-na-foni-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673292-u-nacbanku-ne-znaut-akim-bude-risenna-mvf-na-foni-viboriv.html


 

Європейська асоціація пропонує Україні 

скасувати чинні правила торгівлі алкоголем 

Правила торгівлі алкогольними напоями є 

застарілими та частково такими, що містять 

нереальні, або вже відмінені норми. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти проводять масову "зачистку" 

журналістів - Кримська солідарність 

Громадська організація "Кримська 

солідарність" звернулася до світових ЗМІ та 

правозахисних організацій з метою звернути 

увагу на знищення громадянської 

журналістики в окупованому Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд закрив справу про "незаконне 

збагачення" Омеляна 

Солом'янський райсуд столиці закрив 

кримінальне провадження щодо міністра 

інфраструктури Володимира Омеляна у 

частині незаконного збагачення.

 

 

Детективи НАБУ прийшли з обшуком в 

АРМА 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро України здійснюють обшук в приміщенні 

Агентства з розшуку та менеджменту активів 

(АРМА) у Києві.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673310-evropejska-asociacia-proponue-ukraini-skasuvati-cinni-pravila-torgivli-alkogolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673310-evropejska-asociacia-proponue-ukraini-skasuvati-cinni-pravila-torgivli-alkogolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673310-evropejska-asociacia-proponue-ukraini-skasuvati-cinni-pravila-torgivli-alkogolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2673439-okupanti-provodat-masovu-zacistku-zurnalistiv-krimska-solidarnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2673439-okupanti-provodat-masovu-zacistku-zurnalistiv-krimska-solidarnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2673439-okupanti-provodat-masovu-zacistku-zurnalistiv-krimska-solidarnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673567-sud-zakriv-spravu-pro-nezakonne-zbagacenna-omelana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673567-sud-zakriv-spravu-pro-nezakonne-zbagacenna-omelana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2673567-sud-zakriv-spravu-pro-nezakonne-zbagacenna-omelana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673441-detektivi-nabu-prijsli-z-obsukom-v-arma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673441-detektivi-nabu-prijsli-z-obsukom-v-arma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673441-detektivi-nabu-prijsli-z-obsukom-v-arma.html


 

 

"Оборонні" справи: Раду громадського 

контролю просять взятися за порушення 

детективів НАБУ 

 САП просить Раду громадського контролю 

при НАБУ відреагувати на порушення 

детективів під час розслідування кримінальних 

справ у сфері оборонно-промислового 

комплексу.

 

 

В Естонії перевіряють Swedbank, який 

підозрюють у відмиванні грошей Януковича 

Співробітники Фінансової інспекції вирушили 

з перевіркою в головну контору Swedbank в 

Естонії у зв'язку з розпочатим 21 лютого 

розслідуванням про відмивання грошей.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Сім вимог до Порошенка, або Як не треба 

маніпулювати виборцями 

Команда Володимира Зеленського 

оприлюднила вимоги до Президента Петра 

Порошенка. Навіть поверховий їх аналіз не 

залишає сумніву, навіщо це робиться

 

 

Вибори за кордоном: де мільйони голосів і 

що з цим робити? 

Українці за кордоном взяли участь у першому 

турі виборів Президента України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673392-oboroni-spravi-radu-gromadskogo-kontrolu-prosat-vzatisa-za-porusenna-detektiviv-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673392-oboroni-spravi-radu-gromadskogo-kontrolu-prosat-vzatisa-za-porusenna-detektiviv-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673392-oboroni-spravi-radu-gromadskogo-kontrolu-prosat-vzatisa-za-porusenna-detektiviv-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2673392-oboroni-spravi-radu-gromadskogo-kontrolu-prosat-vzatisa-za-porusenna-detektiviv-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673349-v-estonii-pereviraut-swedbank-akij-pidozruut-u-vidmivanni-grosej-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673349-v-estonii-pereviraut-swedbank-akij-pidozruut-u-vidmivanni-grosej-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2673349-v-estonii-pereviraut-swedbank-akij-pidozruut-u-vidmivanni-grosej-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673838-sim-vimog-do-porosenka-abo-ak-ne-treba-manipuluvati-viborcami.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Опалювальний сезон у Києві завершиться 6 

квітня 

Столична влада прийняла рішення завершити 

опалювальний сезон у столиці з 6 квітня.

 

Французька весна: у Києві стартує 

фестиваль допрем'єрних кінопоказів 

Традиційний Фестиваль допрем'єрних показів 

у рамках Французької весни розпочинається у 

четвер, 4 квітня, у столичному кінотеатрі 

“Київ”.

 

 

Велика порція риби коштує, як пачка 

сигарет і кава - Супрун 

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун 

стверджує, що правильне харчування не 

обов'язково коштує дорого. 

 

 

Суд не дозволив Xiaomi ексклюзивний 

продаж смартфонів в Україні 

Північний апеляційний господарський суд 

скасував рішення, яке дозволяло компанії 

XIAOMI H.K. Limited заборонити ТОВ «Ен-

Ай-Ес» (NIS) розповсюджувати на території 

України смартфонів Xiaomi RedMi 4.
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Туристичний сезон у Чернівцях відкриють 

фестивалем 

До відкриття буковинського туристичного 

сезону у Чернівцях 13 квітня відбудеться 

фестиваль, де представлять різні принади 

краю.

 

Фільм про українку переміг на 

кінофестивалі у Венеції 

Стрічка «Сашка» польської режисерки 

Катажини Лесіш отримав гран-прі 

міжнародного фестивалю «Ca’Foscari Short 

Film Festival» у Венеції.
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