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ТОП 

 

Порошенко відповів на виклик Зеленського 

Петро Порошенко виступив зі зверненням до 

кандидата в президенти України Володимира 

Зеленського з приводу його запрошення до 

дебатів на НСК "Олімпійський".

 

 

Теледебати будуть проведені лише в межах 

закону - ЦВК 

Теледебати між кандидатами у Президенти 

будуть проведені лише в межах чинного 

законодавства.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673947-porosenko-vidpoviv-na-viklik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2673947-porosenko-vidpoviv-na-viklik-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674582-teledebati-budut-provedeni-lise-v-mezah-zakonu-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674582-teledebati-budut-provedeni-lise-v-mezah-zakonu-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674582-teledebati-budut-provedeni-lise-v-mezah-zakonu-cvk.html


 

У Зе-команді прокоментували "російські 

права" на ролик про дебати 

У команді кандидата на пост президента 

Володимира Зеленського назвали спробою 

дискредитації інформацію про нібито надання 

російській компанії прав на захист авторського 

контенту, використаного у ролику Зеленського 

про дебати.

 

 

Порошенко пропонує Зеленському завтра 

пройти медекспертизу 

Чинний Президент і кандидат на пост глави 

держави Петро Порошенко закликав шоумена 

та кандидата у президенти Володимира 

Зеленського у межах підготовки до дебатів 

пройти у п’ятницю, 5 квітня, медичну 

експертизу.

 

 

Зеленський здаватиме аналізи у п’ятницю в 

приватній клініці 

Політконсультант кандидата на пост 

Президента Володимира Зеленського Дмитро 

Разумков заявив, що Зеленський буде здавати 

аналізи у п’ятницю в клініці Eurolab.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посольство США квапить Раду з 

поправками до "протимінного" закону 

Посольство США в Україні закликає Верховну 

Раду ухвалити поправку до закону про 

протимінну діяльність, яка дозволить її пряме 

донорське фінансування.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674194-u-zekomandi-prokomentuvali-rosijski-prava-na-rolik-pro-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674194-u-zekomandi-prokomentuvali-rosijski-prava-na-rolik-pro-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674194-u-zekomandi-prokomentuvali-rosijski-prava-na-rolik-pro-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674347-porosenko-proponue-zelenskomu-zavtra-projti-medekspertizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674347-porosenko-proponue-zelenskomu-zavtra-projti-medekspertizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674347-porosenko-proponue-zelenskomu-zavtra-projti-medekspertizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674517-zelenskij-zdavatime-analizi-u-patnicu-u-privatnij-klinici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674517-zelenskij-zdavatime-analizi-u-patnicu-u-privatnij-klinici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674517-zelenskij-zdavatime-analizi-u-patnicu-u-privatnij-klinici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674134-posolstvo-ssa-kvapit-radu-z-popravkami-do-protiminnogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674134-posolstvo-ssa-kvapit-radu-z-popravkami-do-protiminnogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674134-posolstvo-ssa-kvapit-radu-z-popravkami-do-protiminnogo-zakonu.html


 

НАТО погодив пакет заходів на підтримку 

України у Чорному морі – Столтенберг 

Країни-учасники Організації 

Північноатлантичного договору погодили 

новий пакет підтримки України й Грузії в 

Чорному морі на тлі російської агресії з метою 

посилення безпеки в регіоні.

 

 

Україна закликає ОБСЄ активніше 

відображати у звітах порушення РФ 

Мінських угод 

Робота Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 

має бути зосереджана на виведенні з 

окупованих районів Донбасу російських 

збройних формувань та роззброєнні 

незаконних груп.

 

 

Росія має забезпечити вільний прохід через 

Керченську протоку - ЄС 

ЄС засуджує систематичну відмову в доступі 

СММ ОБСЄ до окремих прикордонних районів 

на Донбасі, які контролюються 

підтримуваними Росією збройними 

формуваннями, до Кримського півострова і 

прибережних районів на схід від Маріуполя.

 

Київ направив Москві ноту — вимагає 

негайно повернути 113 засуджених 

українців 

Україна направила ноту Російській Федерації з 

вимогою передати українським компетентним 

органам 113 громадян України, які незаконно 

утримуються на території РФ та тимчасово 

окупованій території Україні в порушення 

норм міжнародного гуманітарного права та 

міжнародного права прав людини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674539-nato-pogodiv-paket-zahodiv-na-pidtrimku-ukraini-u-cornomu-mori-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674539-nato-pogodiv-paket-zahodiv-na-pidtrimku-ukraini-u-cornomu-mori-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674539-nato-pogodiv-paket-zahodiv-na-pidtrimku-ukraini-u-cornomu-mori-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674544-ukraina-zaklikae-obse-aktivnise-vidobrazati-u-zvitah-porusenna-rf-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674544-ukraina-zaklikae-obse-aktivnise-vidobrazati-u-zvitah-porusenna-rf-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674544-ukraina-zaklikae-obse-aktivnise-vidobrazati-u-zvitah-porusenna-rf-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674544-ukraina-zaklikae-obse-aktivnise-vidobrazati-u-zvitah-porusenna-rf-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2674318-rosia-mae-zabezpeciti-vilnij-prohid-cerez-kercensku-protoku-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2674318-rosia-mae-zabezpeciti-vilnij-prohid-cerez-kercensku-protoku-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2674318-rosia-mae-zabezpeciti-vilnij-prohid-cerez-kercensku-protoku-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674293-kiiv-napraviv-moskvi-notu-vimagae-negajno-povernuti-113-zasudzenih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674293-kiiv-napraviv-moskvi-notu-vimagae-negajno-povernuti-113-zasudzenih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674293-kiiv-napraviv-moskvi-notu-vimagae-negajno-povernuti-113-zasudzenih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674293-kiiv-napraviv-moskvi-notu-vimagae-negajno-povernuti-113-zasudzenih-ukrainciv.html


 

У Києві з’явилася вулиця імені Джона 

Маккейна 

Київська міська рада перейменувала вулицю 

Івана Кудрі на честь сенатора Джона 

Маккейна.

 

УКРАЇНА 

 

Жодних політичних умов для проведення 

дебатів бути не може - штаб Порошенка 

Висування виборчим штабом Володимира 

Зеленського політичних умов для проведення 

дебатів з кандидатом у президенти Петром 

Порошенком є ознакою страху і спробою 

уникнення змістовної дискусії.

 

 

Голова НСТУ назвав модераторів дебатів 

між Порошенком і Зеленським 

Журналісти Павло Казарін і Мирослава Барчук 

модеруватимуть дебати кандидатів у 

Президенти.

 

 

На ―Олімпійському‖ будуть не теледебати, а 

передвиборча агітація — ЦВК 

Запропоновані кандидатами на пост 

Президента дебати на НСК “Олімпійський” 

можуть бути формою передвиборчої агітації, а 

не визначеними Законом “Про вибори 

Президента України” теледебатами.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2674239-u-kievi-zavilasa-vulica-imeni-dzona-makkejna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2674239-u-kievi-zavilasa-vulica-imeni-dzona-makkejna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2674239-u-kievi-zavilasa-vulica-imeni-dzona-makkejna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674525-zodnih-politicnih-umov-dla-provedenna-debativ-buti-ne-moze-stab-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674525-zodnih-politicnih-umov-dla-provedenna-debativ-buti-ne-moze-stab-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674525-zodnih-politicnih-umov-dla-provedenna-debativ-buti-ne-moze-stab-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674485-golova-nstu-nazvav-moderatoriv-debativ-miz-porosenkom-i-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674485-golova-nstu-nazvav-moderatoriv-debativ-miz-porosenkom-i-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674485-golova-nstu-nazvav-moderatoriv-debativ-miz-porosenkom-i-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674104-cvk-dala-ocinku-jmovirnim-debatam-na-olimpijskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674104-cvk-dala-ocinku-jmovirnim-debatam-na-olimpijskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674104-cvk-dala-ocinku-jmovirnim-debatam-na-olimpijskomu.html


ЕКОНОМІКА 

 

Ракетний комплекс "Вільха М" пройшов 

успішне випробування 

Комплекс систем залпового вогню з 

підвищеною точністю "Вільха М" успішно 

пройшов випробування.

 

 

Покладання спецобов'язків на Енергоатом 

загрожує банкрутством ядерної 

промисловості - експерти 

Реалізація механізму покладання спеціальних 

обов’язків на НАЕК «Енергоатом», що 

пропонується Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості та НКРЕКП, може 

призвести до банкрутства всієї української 

ядерної промисловості. 

 

 

Міжнародні резерви у березні зросли на 

2,1% - НБУ 

Міжнародні резерви України за березень 

зросли на 0,4 млрд дол. США і станом на 1 

квітня 2019 року становлять 20,63 млрд дол. 

США.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Павло Гриб припинив голодування та 

цікавиться політикою в Україні 

Український політв’язень Павло Гриб, якого у 

Росії незаконно засудили до 6 років 

ув’язнення, припинив голодування і вживає 

необхідні ліки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2674420-raketnij-kompleks-vilha-m-projsov-uspisne-viprobuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2674420-raketnij-kompleks-vilha-m-projsov-uspisne-viprobuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2674420-raketnij-kompleks-vilha-m-projsov-uspisne-viprobuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674442-pokladanna-specobovazkiv-na-energoatom-zagrozue-bankrutstvom-adernoi-promislovosti-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674442-pokladanna-specobovazkiv-na-energoatom-zagrozue-bankrutstvom-adernoi-promislovosti-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674442-pokladanna-specobovazkiv-na-energoatom-zagrozue-bankrutstvom-adernoi-promislovosti-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674442-pokladanna-specobovazkiv-na-energoatom-zagrozue-bankrutstvom-adernoi-promislovosti-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674523-miznarodni-rezervi-u-berezni-zrosli-na-21-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674523-miznarodni-rezervi-u-berezni-zrosli-na-21-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674523-miznarodni-rezervi-u-berezni-zrosli-na-21-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2674587-pavlo-grib-pripiniv-goloduvanna-ta-cikavitsa-politikou-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2674587-pavlo-grib-pripiniv-goloduvanna-ta-cikavitsa-politikou-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2674587-pavlo-grib-pripiniv-goloduvanna-ta-cikavitsa-politikou-v-ukraini.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд відхилив клопотання про зменшення 

застави Мангеру 

Шевченківський районний суд міста Києва 

відхилив клопотання захисту Владислава 

Мангера щодо зменшення розміру застави.

 

 

Прокурори вимагають для екс-торнадівця 

Пугачова довічне 

Вирок екс-бійцю розформованого підрозділу 

«Торнадо» Олександру Пугачову, якого 

обвинувачують у вбивстві двох патрульних 

поліцейських у Дніпрі, зачитають після 

перерви в засіданні.

 

 

 

Дрон "спіймав" на гарячому розкрадачів 

дизпального Укрзалізниці 

Працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці 

за допомогою дрона викрили розкрадачів 

дизпального на Одещині.

 

 

АМКУ оштрафував 22 постачальників 

харчування для армії 

Антимонопольний комітет оштрафував 22 

компанії-постачальники харчування для армії 

за змову на тендерах.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674547-sud-vidhiliv-klopotanna-pro-zmensenna-zastavi-mangeru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674547-sud-vidhiliv-klopotanna-pro-zmensenna-zastavi-mangeru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674547-sud-vidhiliv-klopotanna-pro-zmensenna-zastavi-mangeru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2674574-prokurori-vimagaut-dla-ekstornadivca-pugacova-dovicne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2674574-prokurori-vimagaut-dla-ekstornadivca-pugacova-dovicne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2674574-prokurori-vimagaut-dla-ekstornadivca-pugacova-dovicne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2674280-dron-spijmav-na-garacomu-rozkradaciv-dizpalnogo-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2674280-dron-spijmav-na-garacomu-rozkradaciv-dizpalnogo-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2674280-dron-spijmav-na-garacomu-rozkradaciv-dizpalnogo-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2674536-amku-ostrafuvav-22-postacalnikiv-harcuvanna-dla-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2674536-amku-ostrafuvav-22-postacalnikiv-harcuvanna-dla-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2674536-amku-ostrafuvav-22-postacalnikiv-harcuvanna-dla-armii.html


 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

 

Поки Зеленський мовчить, його команда 

«світить» його програму 

Як виглядає реальний політичний курс 

кандидата в президенти України Володимира 

Зеленського зі слів його оточення.

 

 

 

Порівнювати феномени нового президента 

Словаччини і кандидата Зеленського не 

зовсім коректно - Григорій Месежніков, 

словацький політолог (ІНТЕРВ'Ю) 

Новий президент Словаччини і нове обличчя в 
словацькій політиці Зузана Чапутова вступить на 
посаду глави держави 15 червня.

 

 

Опалювальний сезон 2018/2019: фінішуємо 

достроково і з економією 

Теплий початок квітня зменшить киянам, як і 

багатьом українцям, платіжки за опалення на 

кілька сотень гривень

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674552-poki-zelenskij-movcit-jogo-komanda-svitit-jogo-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674552-poki-zelenskij-movcit-jogo-komanda-svitit-jogo-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2674552-poki-zelenskij-movcit-jogo-komanda-svitit-jogo-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2674336-grigorij-meseznikov-slovackij-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2674336-grigorij-meseznikov-slovackij-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2674336-grigorij-meseznikov-slovackij-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2674336-grigorij-meseznikov-slovackij-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2674336-grigorij-meseznikov-slovackij-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674592-opaluvalnij-sezon-20182019-finisuemo-dostrokovo-i-z-ekonomieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674592-opaluvalnij-sezon-20182019-finisuemo-dostrokovo-i-z-ekonomieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2674592-opaluvalnij-sezon-20182019-finisuemo-dostrokovo-i-z-ekonomieu.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

У київській мерії відкрилася виставка 

малюнків Сущенка 

У будівлі КМДА відкрилася виставка "Не 

вмирає душа наша, не вмирає воля...", на якій 

зокрема представлені роботи власного 

кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, 

створені в російському ув'язненні.

 

 

Нищук вручив "дзвонарю Майдану" орден 

"За заслуги" 

Міністр культури Євген Нищук вручив 

державну нагороду – орден "За заслуги" III 

ступеня - священику ПЦУ Івану Сидору, який 

відомий українцям як "дзвонар Майдану".

 

 

У Києві запустили систему, що дозволяє 

знаходити загублених тварин 

У столиці запрацювала єдина міська мережа 

для реєстрації домашніх тварин та зберігання 

важливої інформації про них - Реєстр 

домашніх тварин.

 

 

―Бумбокс‖ виклав у мережу спільну пісню з 

Тіною Кароль 

Український гурт “Бумбокс” оприлюднив у 

мережі пісню, записану разом зі співачкою 

Тіною Кароль.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2674529-nisuk-vruciv-dzvonaru-majdanuorden-za-zaslugi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2674529-nisuk-vruciv-dzvonaru-majdanuorden-za-zaslugi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2674529-nisuk-vruciv-dzvonaru-majdanuorden-za-zaslugi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2674246-u-kievi-zapustili-sistemu-so-dozvolae-znahoditi-zagublenih-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2674246-u-kievi-zapustili-sistemu-so-dozvolae-znahoditi-zagublenih-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2674246-u-kievi-zapustili-sistemu-so-dozvolae-znahoditi-zagublenih-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2674157-bumboks-viklav-u-merezu-spilnu-pisnu-z-tinou-karol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2674157-bumboks-viklav-u-merezu-spilnu-pisnu-z-tinou-karol.html
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Пілотний проект «Bike Sharing» 

продовжили – КМДА 

У Києві з 9 квітня продовжать тестування 

системи «Bike Sharing».
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