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ТОП 

 

Порошенко доручив СБУ перевірити 

доцільність участі Медведчука на 

переговорах у Мінську 

Президент Петро Порошенко доручив СБУ 

перевірити доцільність подальшої участі лідера 

проросійської організації "Український вибір" 

Віктора Медведчука у переговорах у Мінську 

щодо визволення українських заручників і 

політв'язнів.

 

 

Порошенко здав аналізи VADA: Це не 

забаганка, а важлива процедура 

Президент України Петро Порошенко заявив, 

що здача аналізів VADA є не забаганкою, а 

важливою процедурою, щоб нація мала 

переконання в тому, що президент не має 

залежності від наркотиків чи алкоголю.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678417-porosenko-doruciv-sbu-pereviriti-docilnist-ucasti-medvedcuka-na-peregovorah-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678417-porosenko-doruciv-sbu-pereviriti-docilnist-ucasti-medvedcuka-na-peregovorah-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678417-porosenko-doruciv-sbu-pereviriti-docilnist-ucasti-medvedcuka-na-peregovorah-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678417-porosenko-doruciv-sbu-pereviriti-docilnist-ucasti-medvedcuka-na-peregovorah-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678341-porosenko-zdav-analizi-vada-ce-ne-zabaganka-a-vazliva-procedura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678341-porosenko-zdav-analizi-vada-ce-ne-zabaganka-a-vazliva-procedura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678341-porosenko-zdav-analizi-vada-ce-ne-zabaganka-a-vazliva-procedura.html


 

Експерти VADA обіцяють результати 

аналізів наступного тижня 

Експерти Добровільної антидопінгової 

асоціації (VADA) обіцяють результати аналізів 

наступного тижня, оскільки потрібно до 72 

годин.

 

 

Порошенко чекатиме Зеленського на 

"Олімпійському" 14 квітня о 14:14 

Кандидат у президенти чинний глава держави 

Петро Порошенко запросив свого опонента 

Володимира Зеленського взяти участь у 

дебатах на стадіоні НСК "Олімпійський" 14 

квітня о 14:14 год.

 

 

Україна розширила список заборонених 

російських товарів 

Кабінет міністрів України розширив список 

російських товарів, імпорт яких заборонено.

 

 

Президент звільнив голову Одеської ОДА 

Президент Петро Порошенко звільнив 

Максима Степанова з посади голови Одеської 

облдержадміністрації.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678353-eksperti-vada-obicaut-rezultati-analiziv-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678353-eksperti-vada-obicaut-rezultati-analiziv-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678353-eksperti-vada-obicaut-rezultati-analiziv-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678195-porosenko-cekatime-zelenskogo-na-olimpijskomu-14-kvitna-o-1414.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678195-porosenko-cekatime-zelenskogo-na-olimpijskomu-14-kvitna-o-1414.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678195-porosenko-cekatime-zelenskogo-na-olimpijskomu-14-kvitna-o-1414.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678033-ukraina-rozsirila-spisok-zaboronenih-rosijskih-tovariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678033-ukraina-rozsirila-spisok-zaboronenih-rosijskih-tovariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678033-ukraina-rozsirila-spisok-zaboronenih-rosijskih-tovariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678481-prezident-zvilniv-golovu-odeskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678481-prezident-zvilniv-golovu-odeskoi-oda.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

"Повернення" росіян у ПАРЄ: Україна 

боротиметься за ключову правку до 

резолюції 

Усі країни мають рівні права і обов'язки в Раді 

Європи і Парламентській асамблеї РЄ, відтак 

ставлення до Росії не повинно оцінюватися з 

позиції "спеціального" діалогу.

 

 

І Порошенко, і Зеленський планують 

зустрітися з Макроном 12 квітня 

Кандидати у президенти України Петро 

Порошенко і Володимир Зеленський планують 

зустрітись у Парижі з президентом Франції 

Емануелем Макроном в один і той самий день - 

12 квітня.

 

 

Росіяни зірвали у Мінську засідання 

гуманітарної та економічної підгруп 

Представники Росії на зустрічі підгруп 

Тристоронньої контактної групи у Мінську 

відмовляються від роботи у тристоронньому 

форматі з ОБСЄ.

 

ЄС, Канада і США засудили інспекційний 

режим Росії в Керченській протоці 

ЄС, Канада, США та представник Єврокомісії 

у Міжнародній морській організації (ІМО) 

засудили запроваджений РФ інспекційний 

режим і перешкоди для судноплавства, 

спричинені незаконним будівництвом мосту 

через Керченську протоку.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678263-povernenna-rosian-u-pare-ukraina-borotimetsa-za-klucovu-pravku-do-rezolucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678263-povernenna-rosian-u-pare-ukraina-borotimetsa-za-klucovu-pravku-do-rezolucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678263-povernenna-rosian-u-pare-ukraina-borotimetsa-za-klucovu-pravku-do-rezolucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678263-povernenna-rosian-u-pare-ukraina-borotimetsa-za-klucovu-pravku-do-rezolucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678235-i-porosenko-i-zelenskij-planuut-zustritisa-z-makronom-12-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678235-i-porosenko-i-zelenskij-planuut-zustritisa-z-makronom-12-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678235-i-porosenko-i-zelenskij-planuut-zustritisa-z-makronom-12-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678167-rosiani-zirvali-u-minsku-zasidanna-gumanitarnoi-ta-ekonomicnoi-pidgrup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678167-rosiani-zirvali-u-minsku-zasidanna-gumanitarnoi-ta-ekonomicnoi-pidgrup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678167-rosiani-zirvali-u-minsku-zasidanna-gumanitarnoi-ta-ekonomicnoi-pidgrup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2678502-es-kanada-i-ssa-zasudili-inspekcijnij-rezim-rosii-v-kercenskij-protoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2678502-es-kanada-i-ssa-zasudili-inspekcijnij-rezim-rosii-v-kercenskij-protoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2678502-es-kanada-i-ssa-zasudili-inspekcijnij-rezim-rosii-v-kercenskij-protoci.html


 

Судна ВМС Канади та України на 

навчаннях діяли злагоджено - канадський 

командир 

Канадським й українським військовим діяли 

злагоджено під час проведення спільних 

навчань у Чорному морі.

 

 

Командир фрегата ―Торонто‖ розповів, як їх 

―вели‖ кораблі РФ у Чорному морі 

Судна Військово-морських сил РФ уважно 

стежили за маневрами канадського фрегата 

“Торонто”, який рухався із Середземного моря 

до Одеси.

 

Експерт: російський "софт" може містити 

приховані програми-шпигуни 

Програмне забезпечення, розроблене в Росії, 

може містити шкідливі вірусні програми та 

інструменти для прихованого доступу до 

інформації, що продемонстрували численні 

кібернетичні атаки на Україну та її державні 

установи.

УКРАЇНА 

 

Президент затвердив річну національну 

програму Україна-НАТО 

Президент Петро Порошенко підписав Указ 

"Про затвердження Річної національної 

програми під егідою Комісії Україна – НАТО 

на 2019 рік".

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2678240-sudna-vms-kanadi-ta-ukraini-na-navcannah-diali-zlagodzeno-kanadskij-komandir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2678240-sudna-vms-kanadi-ta-ukraini-na-navcannah-diali-zlagodzeno-kanadskij-komandir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2678240-sudna-vms-kanadi-ta-ukraini-na-navcannah-diali-zlagodzeno-kanadskij-komandir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2678240-sudna-vms-kanadi-ta-ukraini-na-navcannah-diali-zlagodzeno-kanadskij-komandir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2678258-komandir-fregata-toronto-rozpoviv-ak-ih-veli-korabli-rf-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2678258-komandir-fregata-toronto-rozpoviv-ak-ih-veli-korabli-rf-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2678258-komandir-fregata-toronto-rozpoviv-ak-ih-veli-korabli-rf-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2678439-ekspert-rosijskij-soft-moze-mistiti-prihovani-programispiguni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2678439-ekspert-rosijskij-soft-moze-mistiti-prihovani-programispiguni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2678439-ekspert-rosijskij-soft-moze-mistiti-prihovani-programispiguni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678250-prezident-zatverdiv-ricnu-nacionalnu-programu-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678250-prezident-zatverdiv-ricnu-nacionalnu-programu-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678250-prezident-zatverdiv-ricnu-nacionalnu-programu-ukrainanato.html


 

"Олімпійський" отримав запити від штабів 

Порошенка та Зеленського щодо дебатів 

Державне підприємство НСК "Олімпійський" 

отримало запити від уповноважених 

представників кандидатів на пост Президента 

України Володимира Зеленського та Петра 

Порошенка щодо проведення дебатів.

 

 

Як Ноїв ковчег: штаб Порошенка 

прокоментував "кадрові рішення" 

Зеленського 

Поширений у ЗМІ перелік імовірних кадрових 

рішень кандидата у президенти Володимира 

Зеленського викликає занепокоєння.

 

У штабі Порошенка відреагували на 

критику Кличка щодо аналізів 

У передвиборчому штабі Петра Порошенка 

вважають не зовсім справедливою критику 

боксера Володимира Кличка щодо попередньої 

здачі аналізів кандидатами у президенти.

 

 

Вперше з 1992 року Україна перейшла від 

депресивних настроїв до оптимізму — вчені 

Уперше з 1992 року Україна перейшла від 

депресивних настроїв у суспільстві до 

соціального оптимізму.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678001-olimpijskij-otrimav-zapiti-predstavnikiv-zelenskogo-ta-porosenka-sodo-debativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678001-olimpijskij-otrimav-zapiti-predstavnikiv-zelenskogo-ta-porosenka-sodo-debativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678001-olimpijskij-otrimav-zapiti-predstavnikiv-zelenskogo-ta-porosenka-sodo-debativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678207-ak-noiv-kovceg-stab-porosenka-prokomentuvav-kadrovi-risenna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678207-ak-noiv-kovceg-stab-porosenka-prokomentuvav-kadrovi-risenna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678207-ak-noiv-kovceg-stab-porosenka-prokomentuvav-kadrovi-risenna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678207-ak-noiv-kovceg-stab-porosenka-prokomentuvav-kadrovi-risenna-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678228-u-stabi-porosenka-vidreaguvali-na-kritiku-klicka-sodo-analiziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678228-u-stabi-porosenka-vidreaguvali-na-kritiku-klicka-sodo-analiziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678228-u-stabi-porosenka-vidreaguvali-na-kritiku-klicka-sodo-analiziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2678469-vperse-z-1992-roku-ukraina-perejsla-vid-depresivnih-nastroiv-do-optimizmu-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2678469-vperse-z-1992-roku-ukraina-perejsla-vid-depresivnih-nastroiv-do-optimizmu-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2678469-vperse-z-1992-roku-ukraina-perejsla-vid-depresivnih-nastroiv-do-optimizmu-vceni.html


ЕКОНОМІКА 

 

МВФ назвав ризики економічного спаду 

Фінансові умови в глобальному масштабі 

стали жорсткішими за останні півроку, проте 

вони залишаються сприятливими в цілому і 

зараз відчувають позитивну динаміку.

 

 

Укртрансгаз назвав проблеми 

використання сховищ газу у режимі 

митного складу 

Для ефективнішого використання підземних 

сховищ газу (ПСГ) у режимі митного складу 

іноземними трейдерами необхідно вирішити 

низку проблем.

 

 

Облгази усупереч рішенню регулятора 

продовжують ―домальовувати‖ в платіжках 

ератори газорозподільчих мереж 

проігнорували рішення Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, і 

продовжують нараховувати споживачам 

обсяги газу за приведення до стандартних 

умов.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Поїздка родичів полонених моряків до 

Москви вже організована — Денісова 

Усі організаційні питання поїздки родичів 

військовополонених моряків для відвідання 

"судових засідань" у Москві вже вирішені.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678321-mvf-nazvav-riziki-ekonomicnogo-spadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678321-mvf-nazvav-riziki-ekonomicnogo-spadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678266-ukrtransgaz-nazvav-problemi-u-vikoristanni-shovis-gazu-u-rezimi-mitnogo-skladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678266-ukrtransgaz-nazvav-problemi-u-vikoristanni-shovis-gazu-u-rezimi-mitnogo-skladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678266-ukrtransgaz-nazvav-problemi-u-vikoristanni-shovis-gazu-u-rezimi-mitnogo-skladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678266-ukrtransgaz-nazvav-problemi-u-vikoristanni-shovis-gazu-u-rezimi-mitnogo-skladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678178-oblgazi-usuperec-risennu-regulatora-prodovzuut-domalovuvati-v-platizkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678178-oblgazi-usuperec-risennu-regulatora-prodovzuut-domalovuvati-v-platizkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678178-oblgazi-usuperec-risennu-regulatora-prodovzuut-domalovuvati-v-platizkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2678279-poizdka-rodiciv-polonenih-morakiv-do-moskvi-vze-organizovana-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2678279-poizdka-rodiciv-polonenih-morakiv-do-moskvi-vze-organizovana-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2678279-poizdka-rodiciv-polonenih-morakiv-do-moskvi-vze-organizovana-denisova.html


 

Генпрокуратура вже виявила тортури 

ув'язнених у половині регіонів РФ 

Російська генпрокуратура виявила порушення 

в установах ФСВП в кожному другому суб'єкті 

РФ.

 

Справа "українських диверсантів": Дудка - 

на межі гіпертонічного кризу 

Засуджений у справі «українських 

диверсантів» Володимир Дудка перебуває на 

межі гіпертонічного кризу, але лікар його не 

відвідав.

 

"Суд" в Криму продовжив арешт 

тяжкохворому Бекірову 

В окупованому Криму Київський районний 

"суд" Сімферополя продовжив строк арешту 

тяжкохворому Едему Бекірову до 12 червня.

 

Суд закрив обидві справи проти активіста 

"Відсічі" Овчаренка 

Шевченківський суд міста Києва закрив 

адміністративні провадження проти активіста 

громадського об'єднання "Відсіч" Леоніда 

Овчаренка.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678314-genprokuratura-vze-viavila-torturi-uvaznenih-u-polovini-regioniv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678314-genprokuratura-vze-viavila-torturi-uvaznenih-u-polovini-regioniv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2678314-genprokuratura-vze-viavila-torturi-uvaznenih-u-polovini-regioniv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2678116-sprava-ukrainskih-diversantiv-dudka-znahoditsa-na-mezi-gipertonicnogo-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2678116-sprava-ukrainskih-diversantiv-dudka-znahoditsa-na-mezi-gipertonicnogo-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2678116-sprava-ukrainskih-diversantiv-dudka-znahoditsa-na-mezi-gipertonicnogo-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2678123-sud-v-krimu-prodovziv-arest-tazkohvorogo-bekirova.html
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

НАБУ повідомило про підозру екс-

директору "Чорнобильського 

спецкомбінату" 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро повідомили про підозру колишньому 

директору ДСП "Чорнобильський 

спецкомбінат".

 

 

СБУ оголосила в розшук автора інтернет-

ресурсу "Антифашист" Скачка 

СБУ оголосила у розшук автора інтернет-

ресурсу "Антифашист", скандального 

проросійського журналіста Володимира 

Скачка.

 

 

Насіров знову позивається до лікаря-

кардіолога 

Роман Насіров знову подав позов до лікаря-

кардіолога Максима Соколова, який свідчив 

проти колишнього очільника ДФС у суді.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна у світовому тренді: ентертейнмент 

затьмарює політику 

Чому і як вибори перетворюються на шоу. 

Тритижневий термін між першим і другим 

турами президентських виборів в Україні 

підходить до екватора. 
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Зубожіння по-українськи 

Українці заробили за кордоном рекордні $14 

млрд, а $7 млрд витратили на закордонні 

подорожі. І кажуть, життя погане…

 

 

Кадри: вирішують в Зе 

Цікавимося офіційними й неофіційними 

біографіями ймовірних претендентів на 

ключові посади від ЗеКоманди, імена яких 

назвали... і одразу ж заперечили.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Pegasus Airlines відкрила продаж квитків на 

рейс Київ – Бодрум 

Турецька лоукост-авіакомпанія Pegasus Airlines 

почала продавати квитки на прямі рейси з 

Києва до Бодрума, які почнуть виконуватися з 

13 червня.

 

Український стартап SolarGaps отримав €1 

мільйон від Єврокомісії 

Компанія SolarGaps стала першим стартапом в 

Україні, який отримав грант за програмою 

Horizon 2020 SME Instrument / Фаза 2 в розмірі 

1 млн євро на умовах безповоротного 

фінансування.
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Супрун назвала рецепт безпечного 

енергетика 

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 

для втамування спраги рекомендує замість 

енергетиків і газованих солодких напоїв 

вживати воду, узвар із сухофруктів та лимонад 

домашнього приготування.

 

 

 

Кличко хоче, щоб у Києві з’явилося 

містечко розваг подібне до Europa-park 

Міський голова Києва Віталій Кличко веде 

переговори з компанією Europa-Park 

(Німеччина) про залучення інвестицій для 

реалізації такого ж проекту в Києві.

 

 

Ралі "Столиця" відкриє на Хрещатику 

чемпіонат України-2019 з ралі 

Ралі “Столиця” стане стартовим етапом 

чемпіонату України-2019 з ралі.

 

 

В Україні дозволили використовувати 

смартфони замість касових апаратів 

Державна фіскальна служба включила до 

Державного реєстру реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО) 8 програмних та 

програмно-технічних комплексів, з яких деякі 

дозволяють здійснювати розрахункові операції 

за допомогою персональних комп’ютерів, 

планшетів і смартфонів.
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Ужгород кличе продегустувати "сакурові" 

вина 

В Ужгороді впродовж двох днів – 13 та 14 

квітня – триватиме винний фестиваль 

"SakuraWine", який відбуватиметься в межах 

"Сакура-фесту".
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