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ТОП 

 

Порошенко прийде на дебати 19 квітня на 

Суспільне 

Президент України Петро Порошенко прийде 

на дебати на Суспільному телебаченні 19 

квітня, як того вимагає закон.

 

Зверненням ―Миротворця‖ щодо 

Зеленського займатиметься заступник 

глави РНБО 

Виконавцем, який працюватиме над 

зверненням Центру ―Миротворець‖ щодо 

причетності спецслужб РФ до фінансування 

передвиборчої кампанії кандидата в 

президенти Володимира Зеленського, 

визначений заступник Секретаря РНБО Сергій 

Кривонос.
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Автори "Слуги народу" вибачилися за 

образу "дітей сонця" 

Автори серіалу "Слуга народу 3" і студії 

"Квартал 95" вибачилися перед людьми з 

особливими потребами за згадку в серіалі слів 

«олігофрени», «дауни», «дебіли».

 

Зняття санкцій з Росії: ПАРЄ затвердила 

термінові дебати щодо спрощення 

процедури 

Парламентська асамблея Ради Європи 

підтримала проведення за терміновою 

процедурою дебатів щодо доповіді, ухвалення 

якої має на меті спростити процедуру зняття 

санкцій з російської делегації в Асамблеї.

 

Судова реформа в Україні відповідає 

стандартам Ради Європи – висновок РЄ 

Рада Європи у 2017-2018 роках провела 

дослідження нових конкурсних процедур 

добору і призначення суддів, які були 

запроваджені в рамках судової реформи в 

Україні, і дійшла висновку, що проведена 

судова реформа відповідає стандартам РЄ.

 

Експерти VADA приїдуть до Києва і 

зможуть перевірити Порошенка та 

Зеленського 

На прохання екс-чемпіона світу з боксу 

Володимира Кличка експерти Добровільної 

антидопінгової асоціації (VADA) погодилися 

провести експертизу біологічних матеріалів 

кандидатів у президенти України Петра 

Порошенка та Володимира Зеленського.
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Другий тур виборів: змінити місце 

голосування можна до 15 квітня 

Виборці можуть тимчасово змінити місце 

голосування у другому турі виборів 

Президента до 15 квітня включно. Тим, хто 

вдавався до цього у першому турі, процедуру 

потрібно пройти повторно.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Міятович обіцяє присвятити більше уваги 

правам людини на Донбасі та в Криму 

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня 

Міятович планує присвятити цього року 

більше уваги ситуації з порушенням прав 

людини на окупованих Росією територіях на 

сході України та у Криму.

 

 Президент Фінляндії обговорить з Путіним 

тему України 

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо 

обговорюватиме з президентом Росії 

Володимиром Путіним ситуацію в Україні та 

долю українських моряків у рамках санкт-

петербурзького Арктичного форуму.

 

Проросійську доповідь у ПАРЄ суттєво 

змінили — Ар’єв 

Політичний комітет Парламентської асамблеї 

Ради Європи підтримав принципові поправки 

до термінової доповіді, через яку проросійське 

лобі намагається змінити регламент, що 

забезпечило би зняття санкцій та повернення 

делегації Росії до Асамблеї.
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Про зняття Канадою санкцій із Росії не 

йдеться - лідер діаспори 

Загрози скасування санкцій, накладених 

Канадою на Росію за агресію проти України, 

наразі немає.

 

В Україні стартує акція "Місяць Червоного 

Хреста" 

В Україні з 8 квітня по 9 травня під гаслом 

"100 років милосердя" триватиме традиційна 

Всеукраїнська акція "Місяць Червоного 

Хреста".

 

Лобісти Росії у ПАРЄ брутально лаялися на 

адресу українських депутатів — Береза 

Керівник німецької делегації у Парламентській 

асамблеї Ради Європи Андреас Нік допустив 

неприйнятну поведінку щодо народних 

депутатів України на неформальному засіданні 

політичної групи Європейської народної 

партії.

 

Хребор розповіла, що робитиме на посаді 

Уповноваженої мера Вроцлава зі справ 

українців 

Українка Ольга Хребор на посаді 

Уповноваженої мера Вроцлава зі справ 

мешканців українського походження 

виявлятиме системні проблеми в середовищі 

українців у місті та повідомлятиме офіс мера 

Вроцлава, аби ними почали займатися.
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Інтеграція мігрантів та енергоефективність: 

Україна візьме участь у європейському 

форумі 

У Кракові в понеділок розпочинається V 

Європейський конгрес самоврядування під 

назвою ―Самоврядування: разом до 

майбутнього‖.

 

 

У Кишиневі обговорили перспективи 

розвитку молдавсько-українських відносин 

ем'єр-міністр Молдови Павло Філіпп і 

Надзвичайний і Повноважний посол України в 

Молдові Іван Гнатишин обговорили нинішній 

стан і перспективи розвитку молдавсько-

українських відносин.

УКРАЇНА 

 

Зеленський випустив новий ролик про 

дебати на Олімпійському 

Шоумен, кандидат на пост Президента України 

Володимир Зеленський каже, що прийде на 

дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня, а не 

14 квітня, як його запросив Президент Петро 

Порошенко.

 

 

У Порошенка наполягають: 14 квітня - 

ключова дата для дебатів 

У штабі Петра Порошенка наполягають на 

проведенні дебатів 14 квітня, однак не 

заперечують щодо інших раундів.
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Коломойський: Мені не потрібен 

ПриватБанк, поверніть $2 мільярди 

капіталу 

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що не 

має наміру повертати собі націоналізований 

ПриватБанк, але хоче повернути капітал у сумі 

2 мільярди доларів.

 

НАТО, мова, віра: Кириленко помітив у 

Зеленського риторику екс-регіоналів 

Кандидат у Президенти шоумен Володимир 

Зеленський у питаннях євроатлантичної 

інтеграції, мови й релігії послуговується 

риторикою Партії регіонів.

 

У Порошенка вважають, що штаб 

Зеленського намагається продати виборцям 

"кота у мішку" 

Штаб Зеленського, відтерміновуючи дебати, 

намагається продати виборцям кота у мішку.

 

Кабмін направить подання на звільнення 

Степанова 10 квітня - штаб Порошенка 

Кабінет міністрів направить Президенту Петру 

Порошенку подання на звільнення голови 

Одеської обласної державної адміністрації 

Максима Степанова у середу 10 квітня.
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Росія вивела кораблі у Чорне море через 

масштабні навчання НАТО 

Кораблі і ракетні комплекси Чорноморського 

флоту Росії виведені на чергування в зв'язку з 

навчаннями НАТО Sea shield-2019 (Північний 

щит-2019), що проходять у південно-західній 

частині Чорного моря.

 

 

Агітацію перед другим туром можна 

починати із 8 квітня — ЦВК 

Відсьогодні, 8 квітня, громадяни мають право 

брати участь в агітаційних кампаніях за 

кандидатів у президенти.

 

 

ЗСУ успішно випробували новий 

контрбатарейний радар 

Контрбатарейний радар 1Л220УК, який 

успішно пройшов випробування, точно 

визначатиме місцезнаходження ворога та 

знищуватиме його.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Фінансування "оборонки" за три роки 

збільшилось у понад 100 разів - МЕРТ 

Завдяки роботі Мінекономрозвитку збільшено 

фінансування оборонно-промислового 

комплексу у понад 100 разів - з 30 млн грн у 

2016 році до 3,2 млрд грн в 2018 році.
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Україна зможе відмовитися від імпортного 

газу через 5 років – Зубко 

Україна зможе відмовитися від закупівлі 

імпортного газу через 5 років завдяки 

зменшенню його споживання та видобутку 

власного газу.

 

Мала приватизація може вивести Україну в 

ТОП-50 Doing Business - Кубів 

Прозора оренда державного та комунального 

майна та продаж близько 15 тисяч об'єктів 

малої приватизації можуть вивести Україну в 

ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу 

(Doing Business).

 

 

Нацкомісія показала, наскільки в Україні 

дешеве опалення порівняно з ЄС 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики і 

комунальних послуг, оприлюднила дані щодо 

вартості централізованого опалення в Україні 

та деяких країнах Європи.

 

 

Вінницький комбінат перероблятиме 

лушпиння соняшника на «зелену» 

електроенергію 

«Вінницький олійно-жировий комбінат» 

(ОЖК) компанії ViOil планує реалізувати 

проект з виробництва «зеленої» електроенергії 

з соняшникового лушпиння. 
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Fitch спрогнозував курс долара в Україні у 

2020 році 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch 

прогнозує, що курс в 2019 році становитиме 

28,86 грн за долар, а в 2020 році - 30,6 грн за 

долар.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Родина в'язня Кремля Шумкова хоче 

звернутися до ЄСПЛ - збирає кошти на 

адвокат 

дина херсонця Олександра Шумкова, якого 

російський суд засудив до чотирьох років 

загального режиму за участь у «Правому 

секторі», збирає кошти на адвоката для 

підготовки подання скарги в Європейський суд 

з прав людини.

 

 

Масові обшуки в Криму: стали відомі імена 

всіх затриманих 

Громадська організація "Кримська 

солідарність" надала список і 

місцезнаходження всіх затриманих 27 березня 

в окупованому Криму кримськотатарських 

активістів.

 

 

Матір і дружину засудженого у «справі Хізб 

ут-Тахрір» відпустили з поліції 

Затриманих у Бахчисараї за проведення 

одиночного пікету дружину й матір Енвера 

Мамутова, Аліє і Зарему, відпустили з 

відділення поліції.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

ФБР веде розслідування проти 

Коломойського - ЗМІ 

Федеральне бюро розслідувань США веде 

справу про можливі фінансові злочини 

українського олігарха Ігоря Коломойського.

 

 

Севастопольський бізнесмен подав позов 

проти Путіна 

"Суд" Севастополя провів підготовче засідання 

за позовом підприємця і юриста Володимира 

Новікова до "глави" окупаційного уряду 

Севастополя Дмитра Овсянникова і президента 

РФ Володимира Путіна за фразу про 

"вставання севастопольців з колін в 2014 році".

 

 

Справу Савченко-Рубана розгляне 

Дарницький райсуд Києва 

Київський апеляційний суд направив справу за 

обвинуваченням народного депутата Надії 

Савченко та екс-керівника Центру звільнення 

полонених "Офіцерський корпус" Володимира 

Рубана у Дарницький райсуд Києва.

 

 

Довічне з конфіскацією майна: екс-

торнадівцю Пугачову винесли вирок 

Суд виніс вирок екс-бійцю розформованого 

підрозділу «Торнадо» Олександру Пугачову, 

якого обвинувачено у вбивстві двох 

патрульних поліцейських у Дніпрі, – довічне 

позбавлення волі.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Зустріч із штабом Зеленського пройшла 

безрезультатно — Аласанія 

Зустріч керівництва Національної суспільної 

телерадіокомпанії України з представниками 

виборчого штабу кандидата на посаду 

президента Володимира Зеленського пройшла 

безрезультатно, оскільки члени команди 

шоумена продовжують наполягати на 

проведенні дебатів на НСК "Олімпійський".

 

 

Канада розуміє – послаблення санкцій щодо 

Росії не зупинить агресії проти України  - 

Олександра Хичій, президент Конгресу 

українців Канади (ІНТЕРВ'Ю) 

За даними перепису населення 2016 року, в Канаді 
проживає 1 млн 359 тис. 655 мешканців українського 
походження, що становить близько 4% населення 
країни. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Троє українців з Кракова потрапили до 

списку Forbes 

Троє українців з Кракова - засновників 

стартапу ―CallPage‖ потрапили до списку 

Forbes ―30 under 30‖ у категорії ―Технології‖.

 

 

У Київському метро назвали "останній день 

жетона" 

У Київському метрополітені жетонами можна 

буде користуватися до 31 жовтня.
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Міфи про дороге здорове харчування. 

Інфографіка 

Існує такий міф, що правильно харчуватися — 

це обов’язково дуже дорого. Звісно, у 

величезному асортименті фруктів, овочів, риби 

або ж горіхів є багато дійсно дорогих 

пропозицій.

 

 

Верховний суд узаконив пам'ятник 

Катерині II в Одесі 

Верховний Суд України залишив без 

задоволення скаргу Асоціації козацьких 

товариств "Січ" на рішення Одеського 

апеляційного адміністративного суду про 

перенесення пам'ятника "Потьомкінцям - 

нащадки" на його колишнє місце на 

Катерининській площі Одеси.

 

 

Цвітіння тюльпанів у "міні-Голландії" на 

Херсонщині планується на кінець квітня 

Цвітіння тюльпанів у "міні-Голландії" в 

Любимівці, що на Херсонщині, планується на 

28 квітня, але є ймовірність, що 20 квітня 

розквітнуть нарциси і невелика частина 

тюльпанів.

 

 

Тисячі намистин і квест у башті: як у 

Кам'янці туристичний сезон 

відкриватимуть 

Кам'янець-Подільський під час відкриття 

цьогорічного туристичного сезону, що 

відбудеться 19-21 квітня, вирішив зробити 

ставку на автентичні сувеніри, смачну кухню, 

народні костюми, звичаї та традиції.
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У Франції демонструють "Нову хвилю 

українського кіно" 

Фестиваль «Нова хвиля українського кіно» 

проходить у Франції.
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