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ТОП 

 

Російський ―Меморіал‖ визнав українських 

моряків політв'язнями 

Російський правозахисний центр «Меморіал» 

визнав політичними в’язнями 24 українських 

моряків, захоплених Росією в районі 

Керченської протоки.

 

 

СБУ отримала звернення ―Миротворця‖ 

про фінансування кампанії Зеленського 

Служба безпеки України отримала звернення 

Центру «Миротворець», в якому йдеться про 

можливе фінансування кампанії кандидата в 

Президенти України Володимира Зеленського 

РФ.
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У штабі Порошенка пояснили присутність 

Путіна на бордах 

У штабі кандидата на посаду Президента 

Петра Порошенка пояснили, що рекламні 

борди з президентом РФ Володимиром 

Путіним покликані показати, чому Україні 

необхідний сильний глава держави і 

Головнокомандувач.

 

 

У Зеленського назвали імена експертів та 

радників 

У штабі кандидата на посаду Президента 

України Володимира Зеленського назвали 

імена основних експертів, радників і 

представників.

 

 

ЦВК не бачить підстав змінювати постанову 

про теледебати 

Голова ЦВК наголосила, що в Комісії наразі не 

бачать підстав для зміни постанови від 5 

травня 2014 року № 472, якою визначається, 

що теледебати між кандидатами відбуваються 

в студії Національної суспільної 

телерадіокомпанії України.

 

 

В Україні започаткували журналістську 

премію імені Гонгадзе 

Український ПЕН-клуб спільно з Асоціацією 

випускників Бізнес-школи Києво-

Могилянської академії та “Українською 

правдою” започаткували премію імені 

українського журналіста Георгія Гонгадзе.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Поступки Росії лише поглиблять кризу 

ПАРЄ – грузинський депутат 

Намагання деяких країн піти на поступки Росії 

у Раді Європи, зняти з російської делегації 

санкції в ПАРЄ, призведуть лише до 

подальшої важкої кризи організації.

 

 

Зеленському потрібні не дебати, а сварка 

навколо них - Spiegel 

Телевізійні дебати з чинним главою держави 

Петром Порошенком є ризиком для шоумена і 

кандидата в Президенти Володимира 

Зеленського.

 

Україна і США продовжать пошуки 

зниклого в часи "холодної війни" 

американського літака-розвідника 

Цього літа українські та американські фахівці 

розпочнуть другий етап пошуків літака ВПС 

США, який упав у Чорне море у 1965 році.

 

УКРАЇНА 

 

Президент призначив Кривоноса головою 

комісії з військово-технічного 

співробітництва 

Президент призначив заступника секретаря 

Ради національної безпеки і оборони України 

полковника Сергія Кривоноса головою 

Міжвідомчої комісії з політики військово-

технічного співробітництва та експортного 

контролю.
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Аласанія сказав, який меседж привезли від 

Зеленського на Суспільне 

Голова правління ПАТ "Національна суспільна 

телерадіокомпанія України" Зураб Аласанія 

припускає, що представники виборчого штабу 

кандидата в Президенти Володимира 

Зеленського у понеділок зустрілися з 

керівництвом НСТУ, щоб залишити меседж 

опоненту.

 

 

Під офісом Зеленського готується 

провокація, заявляють в його штабі 

Під одним з офісів команди кандидата в 

Президенти Володимира Зеленського у Києві 

готується провокація, заявляють у його штабі.

 

 

СБУ спростовує чутки про звільнення 

Грицака 

Служба безпеки України спростувала чутки 

про звільнення голови СБУ Василя Грицака за 

власним бажанням

 

 

БПП: Перед ухваленням Виборчого кодексу 

слід проконсультуватися з ЦВК 

Заступник голови фракції партії "Блок Петра 

Порошенка" Сергій Березенко наголошує, що 

перед ухваленням нового Виборчого кодексу 

потрібно проводити консультації з 

Центральною виборчою комісією, доки вона не 

почала формувати округи.
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Експерти назвали проблеми, які створюють 

російські ЗМІ на Херсонщині 

Російське телебачення та радіомовлення 

здійснює негативний вплив у Херсонській 

області.

 

Муженко застерігає від намагань розколоти 

армію 

Начальник Генштабу Збройних сил України 

Віктор Муженко застерігає від використання 

російських пропагандистських штампів, 

спрямованих на розкол в армії.

 

 

Сироїд радить Шуфричу підтримати закон 

про мову, аби опанувати відмінки 

Заступник голови ВР Оксана Сироїд 

переконана, що законопроект "Про 

забезпечення функціонування української мови 

як державної" у разі ухвалення стане в нагоді 

Нестору Шуфричу ("Опозиційний блок") для 

опанування правил відмінювання прізвищ.

 

Головний рабин України просить ЦВК 

подовжити роботу дільниць 

Головний рабин України Моше Реувен Асман 

просить ЦВК у день виборів подовжити роботу 

виборчих дільниць.
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ЕКОНОМІКА 

 

Дебати кандидатів на Суспільному 

обійдуться в 5,7 мільйона — Аласанія 

Проведення теледебатів кандидатів у 

Президенти України Петра Порошенка та 

Володимира Зеленського у студії " 

Суспільного" коштуватимуть 5,7 млн гривень 

без урахування податків.

 

 

МВФ зберіг прогноз зростання ВВП 

України на 2019 рік 

Міжнародний валютний фонд прогнозує 

зростання ВВП України в 2019 році на рівні 

2,7%, що відповідає показникам, наведеним у 

попередньому аналізі Фонду в жовтні 

минулого року.

 

 

ПриватБанк і STB Union запустили 

перекази з Ізраїлю в Україну 

У ПриватБанку уклали угоду про співпрацю з 

ізраїльським фінансовим оператором STB 

Union.

 

 

За два місяці ВВП України зріс на 1,2% 

У січні-лютому 2019 року зростання валового 

внутрішнього продукту (ВВП) орієнтовно 

оцінюється на рівні 1,2%.
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Україна може стати головним експортером 

продуктів харчування до Китаю — експерт 

Україна може стати головним експортером 

продуктів харчування до КНР, зокрема 

кукурудзи та соняшникової олії.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Адвокат фігуранта "справи 26 лютого" 

направив скаргу в ЄСПЛ 

Адвокат фігуранта "справи 26 лютого" Алі 

Асанова направила скаргу до Європейського 

суду з прав людини у зв'язку з рішенням так 

званого Верховного суду Криму, який порушує 

право її підзахисного на апеляцію та захист.

 

 

Балуха тримають у штрафному ізоляторі 

"на хлібі й воді" - правозахисники 

Українця Володимира Балуха помістили в 

штрафний ізолятор колонії №4 м.Торжок, де 

його тримають в суворих умовах "на хлібі і 

воді" і відмовляються передавати йому 

посилки.

 

"Кримська солідарність" опублікувала 

адреси арештованих активістів 

Громадська організація "Кримська 

солідарність" опублікувала адреси для 

відправки листів кримськотатарським 

активістам, заарештованим після масових 

обшуків в окупованому Криму і незаконно 

вивезених до СІЗО Ростовської області.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Нацкорпус рушив на Майдан Незалежності, 

а потім - під АП 

Представники Національного корпусу і 

Національних дружин активісти, які проводили 

акцію під МВС, ГПУ і СБУ, збираються в одну 

колону на Майдані Незалежності у Києві.

 

ФСБ заявила про затримання під Москвою 

активіста "Правого сектору" 

Співробітники ФСБ і МВС Росії затримали в 

Московському регіоні громадянина України 

Ігоря Пиріжка, який, як стверджують російські 

силовики, є активним учасником організації 

"Правий сектор".

 

 

Поліція затримала двох провокаторів під 

офісом Зеленського 

Біля офісу кандидата на посаду Президента 

Володимира Зеленського у Києві, де зараз 

проходять акції, затримали двох чоловіків за 

спробу провокації.

 

Нацдружини мітингують на "Арсенальній" 

проти розкрадань в оборонці 

Представники Національного корпусу і 

Національних дружин розпочали біля метро 

"Арсенальна" акцію проти розкрадань в 

оборонній сфері.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Активіст Овчаренко як тест для поліції: 

відпустити не можна покарати 

10 квітня в Шевченківському райсуді Києва 

відбудеться засідання у справі Леоніда 

Овчаренка

 

 

Треба всю цю брехню розвіяти, тож піду на 

поліграф - Андрій Гордєєв, голова 

Херсонської облдержадміністрації 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв написав заяву 
про відставку. Чим викликаний цей крок – він повідомив 
публічно.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Нова пісня Джамали увійшла до ТОП-10 

двох британських чартів 

Нова пісня Джамали Solo увійшла до першої 

десятки двох британських чартів.

 

 

Лише половина українців знають, що мають 

право відвідувати пацієнтів у реанімації 

В Україні вже три роки діє наказ МОЗ щодо 

вільного доступу відвідувачів до пацієнтів 

відділень інтенсивної терапії, водночас лише 

половина українців знають про цю можливість.
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Українка вперше візьме участь у конкурсі 

Miss Universe Plus Size 

Плюс-сайз модель Міла Кузнєцова цього року 

вперше представить Україну на конкурсі Міс 

Всесвіт Плюс-Сайз, який відбудеться 16-20 

квітня на острові Сент-Вінсент.

 

 

Холестерин вбиває: МОЗ радить 

перевірятися кожні 4-6 років 

Високий рівень холестерину у крові може 

спричинити розвиток тяжких серцево-

судинних хвороб, тому кожні 4-6 років слід 

робити відповідні аналізи.

 

 

Омелян запропонував створити в Україні 

дочірню компанію Qatar Airways 

Міністр інфраструктури України Володимир 

Омелян провів зустріч у Києві із 

Надзвичайним і Повноважним Послом 

Держави Катар в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

 

 

Українське кіно на KISFF-2019: прем’єра 

―Кохання‖ та "Штангіст" 

Чимала частка програми Восьмого Київського 

міжнародного фестивалю короткометражних 

фільмів (KISFF), який відбудеться з 17 по 21 

квітня, присвячена українському кіно.
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