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ТОП 

 

ТОР-5 запитань до кандидата Зеленського. З 

ультиматумом… 

Відповідь чекаємо протягом 24 годин! 

Вибачайте, пане Володимире, але Ви самі 

запровадили таку риторику у практику 

виборів-2019

 

Штаб Порошенка: Власник лабораторії, де 

здавав аналізи Зеленський — екс-

співробітник ГРУ 

Власник лабораторії Eurolab Андрій 

Пальчевський, в якій здавав аналізи кандидат у 

президенти Володимир Зеленський, є 

колишнім співробітником ГРУ РФ.
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Зеленський: У нашій історії з аналізами 

стався казус 

Лабораторія медичного центру "Євролаб" 

вибачилася перед кандидатом у Президенти 

України Володимиром Зеленським за помилку 

у результатах його аналізів.

 

 

#24годининавибачення: Доєднуюся до 

вимоги батьків дітей сонця до Зеленського – 

публічно вибачитися 

Не може політик, який претендує на найвищу 

посаду в державі, принижувати в своїх 

кварталах і куплетах людей з особливими 

потребами

 

 

ЧЕСНО знову закликає Зеленського 

оприлюднити декларацію-2018 

Рух ЧЕСНО закликає кандидата на посаду 

Президента України Володимира Зеленського 

оприлюднити декларацію за 2018 рік.

 

 

У крові Порошенка не виявили 

психоактивних речовин 

У чинного Президента України Петра 

Порошенка лікарі не виявили психоактивних 

речовин в організмі.
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У Порошенка хочуть, щоб Зеленський здав 

волосся - основний аналіз на наркотики 

Штаб кандидата у Президенти України Петра 

Порошенка вважає, що Володимир Зеленський 

не виконав обіцянку щодо здачі аналізів щодо 

наявності алкогольної чи наркотичної 

залежності і здав їх не так, як це передбачено 

медичними протоколами.

 

 

Володимир Кличко пропонує Порошенку і 

Зеленському здати "допінг-проби" у WADA 

Боксер Володимир Кличко запропонував 

кандидатам у президенти Петру Порошенку і 

Володимиру Зеленському здати "допінг-проби" 

у Всесвітньому антидопінговому агентстві.

 

 

Неспішне мистецтво, ярмарок вакансій і 

кавовий Київ: афіша на 5-7 квітня 

Для всіх, хто ще не визначився, куди піти і де 

відпочити, пропонуємо афішу на перші вихідні 

квітня. Дні фізичної активності та руху чи 

Французька весна? Вибір за вами!

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Країни ЄС дали "зелене світло" додатковій 

допомозі Україні 

Стійкість демократичної системи Євросоюзу, 

зокрема, його здатність протистояти 

дезінформації та іншим викликам в 

інформаційній сфері, залежить також від 

стійкості України, адже відносини між ЄС і 

Україною мають стратегічну вагу.
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Міжнародний Суд ООН у червні вирішить, 

чи розглядатиме позов України до Росії 

В України є “добрі шанси”, що Міжнародний 

суд ООН підтвердить свою юрисдикцію щодо 

позову до РФ у справі про порушення 

Конвенції про заборону фінансування 

тероризму та Конвенції про заборону расової 

дискримінації.

 

 

У Берліні анонсували зустріч Порошенка з 

Меркель 

Президент України Петро Порошенко 

наступної п’ятниці прибуде в Берлін на зустріч 

з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

 

 

Клімкін - про запрошення на засідання 

СНД: Це невдалий жарт 

Україна завершує перегляд угод, укладених в 

рамках СНД, але не бере участі в жодних 

заходах Співдружності, оскільки офіційно 

вийшла з неї.

 

 

Ягланд заявляє, що повернення Росії у 

ПАРЄ не означатиме визнання окупації 

Криму 

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн 

Ягланд продовжує виступати за відновлення 

повноправної участі Росії в усіх статутних 

органах РЄ, незважаючи на протиправну 

анексію Криму.
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Місія ОБСЄ може хоча б дистанційно 

моніторити ситуацію у Криму - Прокопчук 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ може 

розпочати дистанційний моніторинг ситуації з 

правами людини і основними свободами в 

Криму попри перешкоджання з боку російської 

окупаційної адміністрації.

 

 

Катер ―Прилуки‖ і фрегат НАТО провели 

спільні стрільби у Чорному морі 

Ракетний катер ВМС ЗСУ «Прилуки» спільно 

із фрегатом Королівських ВМС Канади 

«Торонто» провели спільні навчання в 

Чорному морі.

 

УКРАЇНА 

 

Аналіз крові у Зеленського брав фельдшер-

масажист, який знімався у "Сватах" 

Колишній учасник українського кулінарного 

шоу «Майстер Шеф-8» Владислав Кірякулов, 

який у п'ятницю взяв кров на аналіз у 

Володимира Зеленського, раніше зіграв у 

забороненому в Україні серіалі «Свати».

 

 

Вибори мають бути схожі на ―Що? Де? 

Коли?‖, а не на КВК — штаб Порошенка 

Те, що чинний Президент Петро Порошенко 

погодився здати аналізи і брати участь у 

дебатах на стадіоні, не означає, що була 

сприйнята позиція проводити кампанію за 

правилами шоу-бізнесу.
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Ракети "Нептун" розмістять на кораблях 

ВМС і берегової охорони 

Стратегія Військово-морських сил Збройних 

сил України до 2035 року спрямована на 

нарощування військово-морських 

спроможностей нашої держави.

 

 

Пункт пропуску "Мар‘їнка" закрили через 

обстріли окупантів 

Через обстріл КПВВ "Мар'їнка" рішенням 

штабу ООС його роботу тимчасово 

призупинено. Поранений військовослужбовець 

на нульовому блокпосту КПВВ "Мар'їнка".

 

ЕКОНОМІКА 

 

З виборчого фонду Вілкула перерахували у 

держбюджет майже 1,9 мільйона на вимогу 

НАЗК 

Розпорядник виборчого фонду кандидата в 

Президенти України Олександра Вілкула 

перерахував до держбюджету 1 890 000 грн.

 

Киянам повернули помилково нараховані за 

світло 28 мільйонів 

На особові рахунки клієнтів ТОВ «Київські 

енергетичні послуги» зарахованj 28 млн грн, 

що були помилково сплачені споживачами у 

лютому за старими реквізитами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2675195-raketi-neptun-rozmistat-na-korablah-vms-i-beregovoi-ohoroni.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Вісьмом фігурантам "справи Хізб ут-

Тахрір" продовжили арешт до 9 червня 

У п'ятницю в окупованому Криму "суд" 

продовжив до 9 червня арешт восьми 

фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір", серед яких 

- координатор громадського об'єднання 

«Кримська солідарність» Сервер Мустафаєв.

 

  

Адвокати з'ясували, де в Ростові-на-Дону 

тримають арештованих кримських татар 

Адвокатам, які сформували команду для 

захисту 23-х кримськотатарських активістів, за 

допомогою консула України в Ростові-на-Дону 

вдалося встановити місцезнаходження кожного 

політв'язня.

 

МЗС про вирок ―диверсантам‖: Окупанти 

фабрикують справи для залякування 

кримчан 

ністерство закордонних справ України 

висловлює рішучий протест у зв’язку з 

неправомірним рішенням окупаційного «суду» 

у Севастополі про засудження громадян 

України Володимира Дудки та Олексія 

Бессарабова до 14 років позбавлення волі за 

відверто сфабрикованими обвинуваченнями.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Херсоні Мангеру надягли електронний 

браслет 

Правоохоронці надягли електронний браслет 

голові Херсонської обласної ради Владиславу 

Мангеру, який підозрюється в організації 

вбивства активістки Катерини Гандзюк.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2675294-vismom-figurantam-spravi-hizb-uttahrir-prodovzili-arest-do-9-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2675294-vismom-figurantam-spravi-hizb-uttahrir-prodovzili-arest-do-9-cervna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2675240-u-hersoni-mangeru-nadagli-elektronnij-braslet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2675240-u-hersoni-mangeru-nadagli-elektronnij-braslet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2675240-u-hersoni-mangeru-nadagli-elektronnij-braslet.html


 

Прокуратура повідомила про підозру 

адвокату Вишинського 

Генпрокуратура повідомила про підозру 

адвокату Андрію Доманському.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

70 років. Привітаємо НАТО і себе: нам з 

ними є що захищати 

Міністри країн НАТО на саміті у Вашингтоні 

запевнили Україну в своїй підтримці, бо вони 

вже не такі наївні щодо Росії.

 

 

Що робити пацієнтам без декларацій, стане 

відомо за три дні 

МОЗ хоче достроково припинити виплати за 

пацієнтів без декларацій – аби зекономити 360 

мільйонів та стимулювати незадекларованих.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Британські вчені встановили зв‗язок між 

популізмом та недовірою до щеплень — 

Супрун 

Виконувач обов’язків міністра охорони 

здоров’я Уляна Супрун заявляє, що 

дослідження британських учених засвідчили, 

що недовіра населення до вакцинації є 

наслідком політичного популізму.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2675104-prokuratura-povidomila-pro-pidozru-advokatu-visinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2675104-prokuratura-povidomila-pro-pidozru-advokatu-visinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2675104-prokuratura-povidomila-pro-pidozru-advokatu-visinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2674966-70-rokiv-privitaemo-nato-i-sebe-nam-z-nimi-e-so-zahisati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2674616-so-robiti-pacientam-bez-deklaracij-stane-vidomo-za-tri-dni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2674616-so-robiti-pacientam-bez-deklaracij-stane-vidomo-za-tri-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2674930-britanski-vceni-vstanovili-zvazok-miz-populizmom-ta-nedovirou-do-seplen-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2674930-britanski-vceni-vstanovili-zvazok-miz-populizmom-ta-nedovirou-do-seplen-suprun.html
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Неспішне мистецтво, ярмарок вакансій і 

кавовий Київ: афіша на 5-7 квітня 

я всіх, хто ще не визначився, куди піти і де 

відпочити, пропонуємо афішу на перші вихідні 

квітня. Дні фізичної активності та руху чи 

Французька весна? Вибір за вами

 

Синоптики обіцяють ―дачні‖ вихідні - 

прогріє до +20° 

В Україні у суботу, 6 квітня, утримається 

мінлива хмарність, без опадів, лише на 

Закарпатті та в Карпатах вдень дощі, подекуди 

грози.

 

 

"Дике поле", "Вулкан" та "Першу сотню" 

покажуть на кінофесті в Парижі 

У Парижі (Франція) відбудеться фестиваль 

“Нова хвиля українського кіно”.

 

У Чернівецькому університеті розцвіли 

магнолії 

Біля Чернівецького національного університеті 

почали квітнути магнолії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2674797-nespisne-mistectvo-armarok-vakansij-i-kavovij-kiiv-afisa-na-57-kvitna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2675077-sinoptiki-obicautdacni-vihidni-progrie-do-20.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2675147-dike-pole-vulkan-ta-persu-sotnu-pokazut-na-kinofesti-v-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2675021-u-cerniveckomu-universiteti-rozcvili-magnolii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2675021-u-cerniveckomu-universiteti-rozcvili-magnolii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2675021-u-cerniveckomu-universiteti-rozcvili-magnolii.html


 

Канатну дорогу на львівський Високий 

Замок обіцяють збудувати до 2021 року 

Найстаріший район Львова – Підзамче – має 

з’єднати із найвищою точкою міста – Високим 

Замком – підвісна оглядова канатна дорога.
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