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ТОП 

 

Порошенко прийде на дебати 14 квітня 

попри відмову Зеленського 

Кандидат у президенти Володимир Зеленський 

відмовився брати участь у дебатах на НСК 

"Олімпійський" 14 квітня. На стадіон вийде 

тільки Петро Порошенко.

 

Соціологи оприлюднили перші рейтинги 

кандидатів перед другим туром 

За підсумками першого тижня квітня, 51% 

українців у другому турі готові проголосувати 

за шоумена Володимира Зеленського, 21% – за 

чинного главу держави Петра Порошенка, ще 

18% громадян не визначилися і 10% не мають 

наміру голосувати.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2679268-porosenko-prijde-na-debati-14-kvitna-popri-vidmovu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2679268-porosenko-prijde-na-debati-14-kvitna-popri-vidmovu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2679268-porosenko-prijde-na-debati-14-kvitna-popri-vidmovu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678779-sociologi-opriludnili-persi-rejtingi-kandidativ-pered-drugim-turom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678779-sociologi-opriludnili-persi-rejtingi-kandidativ-pered-drugim-turom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678779-sociologi-opriludnili-persi-rejtingi-kandidativ-pered-drugim-turom.html


 

Телемосту між Порошенком і Зеленським не 

буде - Суспільне 

Телемосту між чинним главою держави 

Петром Порошенком та шоуменом 

Володимиром Зеленським - кандидатами на 

посаду Президента - не буде.

 

Екс-учасник "Квартал 95" Манжосов 

приїхав на анонсовану прес-конференцію, 

але потім зник 

Колишній учасник проекту "Квартал 95" та 

друг дитинства кандидата у Президента 

Володимира Зеленського Денис Манжосов 

приїхав за годину до початку анонсованої 

прес-конференції, але потім поїхав звідти.

 

В Україні відзначатимуть ще одне державне 

свято 

ціональний календар державних свят в Україні 

невдовзі поповниться Днем свободи совісті та 

віросповідання, запровадження якого 

ініціювала Всеукраїнська Рада релігійних 

об’єднань за сприяння Українського інституту 

національної пам я̓ті.

 

Економісти порахували, скільки цьогоріч 

коштуватиме великодній кошик 

ртість великоднього кошика у 2019 році 

становитиме 532 грн, тобто на 5,1% дорожче, 

ніж було торік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2679297-telemostu-miz-porosenkom-i-zelenskim-ne-bude-suspilne.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679158-eksucasnik-kvartal-95-manzosov-priihav-na-anonsovanu-preskonferenciu-ale-potim-znik.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679085-v-ukraini-vidznacatimut-se-odne-derzavne-svato.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2679156-ekonomisti-porahuvali-skilki-cogoric-kostuvatime-velikodnij-kosik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2679156-ekonomisti-porahuvali-skilki-cogoric-kostuvatime-velikodnij-kosik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2679156-ekonomisti-porahuvali-skilki-cogoric-kostuvatime-velikodnij-kosik.html


 

В Україні призупинять видачу 

біометричних паспортів 

Державне підприємство "Документ" з 27 квітня 

по 2 травня перестане видавати біометричні 

паспорти з технічних причин.

 

В Україну йде похолодання: прогнозують 

дощі зі снігом та заморозки 

В Україні у п’ятницю, 12 квітня, у більшості 

областей очікуються дощі, в Карпатах з 

мокрим снігом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Макрона підтвердили зустрічі з 

Порошенком і Зеленським 

Президент України Петро Порошенко 

зустрінеться із Президентом Франції 

Еммануелем Макроном у п'ятницю, 12 квітня.

 

 

Весна в ПАРЄ: чергова перемога України і 

цинізм проросійського лобі 

У чому ціна членства Росії в Раді Європи? В 

євро? У цінностях? У життях українців?

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679261-v-ukraini-prizupinat-vidacu-biometricnih-pasportiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2679253-v-ukrainu-jde-poholodanna-prognozuut-dosi-zi-snigom-ta-zamorozki.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2679311-u-makrona-pidtverdili-zustrici-z-porosenkom-i-zelenskim.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2679152-vesna-v-pare-cergova-peremoga-ukraini-i-cinizm-prorosijskogo-lobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2679152-vesna-v-pare-cergova-peremoga-ukraini-i-cinizm-prorosijskogo-lobi.html


 

Жодна держава Європи не стикається з 

такими викликами, як Україна - Волкер 

Безпекові виклики, що останні п’ять років 

постають перед Україною, є безпрецедентними 

для сучасних європейських країн.

 

США передали медобладнання для 

українських військових 

Полковник Сухопутних військ США Роберт 

Пітерс, голова Відділу з питань військового 

співробітництва при посольстві США в 

Україні, передав медичне обладнання для 

українських військових.

 

 

Китай дає Україні $30 мільйонів безоплатної 

допомоги 

Україна та Китай підписали угоду за умовами 

якої Україна отримає безоплатну техніко-

економічну допомогу у розмірі 200 млн 

китайських юанів ($29,7 млн).

 

Російський опозиціонер отримав 

політичний притулок в Україні 

Російський опозиціонер, націоналіст Іван 

Белецький отримав посвідчення біженця в 

Україні.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2679286-zodna-kraina-evropi-ne-stikaetsa-z-takimi-viklikami-ak-ukraina-volker.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2679062-kitaj-dae-ukraini-30-miljoniv-bezoplatnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2679062-kitaj-dae-ukraini-30-miljoniv-bezoplatnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679284-rosijskij-opozicioner-otrimav-politicnij-pritulok-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679284-rosijskij-opozicioner-otrimav-politicnij-pritulok-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679284-rosijskij-opozicioner-otrimav-politicnij-pritulok-v-ukraini.html


УКРАЇНА 

 

Долею держави важити не можна - група 

«Першого грудня» 

Члени Ініціативної групи «Першого грудня» 

звернулися до українців з відкритим листом і 

застерегли від небезпек обрання Президентом 

Володимира Зеленського.

 

Путін намагається "посадити на шпагат" 

країни НАТО - Полторак 

Російський президент Володимир Путін й 

надалі створюватиме небезпечні конфлікти.

 

Геращенко нагадала про крах міфу 

"людини в балаклаві" - Семенченка 

Запит на нові обличчя згодом часто не 

відповідає очікуванням суспільства і 

виявляється звичайним міфом.

 

Найважливішим пріоритетом залишається 

створення "ракетного щита" — Турчинов 

Вихід Росії з Договору про ліквідацію ракет 

середньої та малої дальності загрожує безпеці 

України та спонукає до створення ефективного 

ракетного щита.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678590-obranna-zelenskogo-moze-vitvoriti-paralic-vladi-grupa-persogo-grudna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678590-obranna-zelenskogo-moze-vitvoriti-paralic-vladi-grupa-persogo-grudna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2679016-najvazlivisim-prioritetom-zalisaetsa-stvorenna-raketnogo-sita-turcinov.html


 

Судді Вищого антикорупційного суду 

склали присягу 

Судді Вищого антикорупційного суду та 

Апеляційної палати Вищого антикорупційного 

суду склали присягу на урочистій церемонії за 

участю Президента України Петра Порошенка.

 

Виборча кампанія нагадала Порошенку 

фільм "Еквілібріум" 

Президент України та кандидат на посаду 

глави держави Петро Порошенко порівняв 

виборчі перегони із сюжетом фільму, де один 

із кандидатів грає роль.

 

У Зеленського визнають складнощі у 

співпраці з Радою в разі перемоги 

У штабі кандидата в Президенти Володимира 

Зеленського визнають складнощі у співпраці з 

парламентом в разі перемоги кандидата на 

президентських виборах.

 

 

Росія готується до масштабної 

континентальної війни — Турчинов 

Росія розбудовує потужну військову 

інфраструктуру на кордоні з Україною і 

готується до масштабної континентальної 

війни.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679044-suddi-visogo-antikorupcijnogo-sudu-sklali-prisagu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679044-suddi-visogo-antikorupcijnogo-sudu-sklali-prisagu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2678937-viborca-kampania-nagadala-porosenku-film-ekvilibrium.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2679021-u-zelenskogo-viznaut-skladnosi-u-spivpraci-z-radou-u-razi-peremogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2679021-u-zelenskogo-viznaut-skladnosi-u-spivpraci-z-radou-u-razi-peremogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2679021-u-zelenskogo-viznaut-skladnosi-u-spivpraci-z-radou-u-razi-peremogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678880-rosia-gotuetsa-do-masstabnoi-kontinentalnoi-vijni-turcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678880-rosia-gotuetsa-do-masstabnoi-kontinentalnoi-vijni-turcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2678880-rosia-gotuetsa-do-masstabnoi-kontinentalnoi-vijni-turcinov.html


 

Законопроект про ліквідацію 

Укроборонпрому можуть зареєструвати 

наступного тижня 

У Верховній Раді планують до 19 квітня 

зареєструвати законопроект щодо докорінного 

реформування військово-промислового 

комплексу, який передбачає, зокрема, й 

ліквідацію державного концерну 

"Укроборонпром".

 

 

Помер співорганізатор Народного Руху 

України Іван Бойчук 

У селі Смиківці Тернопільського району на 68-

році життя помер український політик, 

громадський діяч, один із співорганізаторів 

НРУ на Тернопільщині Іван Бойчук.

ЕКОНОМІКА 

 

Навіщо облгази Фірташа ігнорують уряд? 

Щоб позлити людей «під вибори» 

Відучити їх від подібних «штучок» може лише 

жорстка відповідь. В тому числі, на 

законодавчому рівні

 

 

Інфляція у березні сповільнилась до 8,6% у 

річному вимірі - НБУ 

Споживча інфляція в річному вимірі у березні 

2019 року сповільнилася до 8,6%.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2679107-zakonoproekt-pro-likvidaciu-ukroboronpromu-mozut-zareestruvati-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2679107-zakonoproekt-pro-likvidaciu-ukroboronpromu-mozut-zareestruvati-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2679107-zakonoproekt-pro-likvidaciu-ukroboronpromu-mozut-zareestruvati-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2679107-zakonoproekt-pro-likvidaciu-ukroboronpromu-mozut-zareestruvati-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679176-pomer-spivorganizator-narodnogo-ruhu-ukraini-ivan-bojcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679176-pomer-spivorganizator-narodnogo-ruhu-ukraini-ivan-bojcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679176-pomer-spivorganizator-narodnogo-ruhu-ukraini-ivan-bojcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2679243-naviso-oblgazi-firtasa-ignoruut-urad-sob-pozliti-ludej-pid-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2679243-naviso-oblgazi-firtasa-ignoruut-urad-sob-pozliti-ludej-pid-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2679243-naviso-oblgazi-firtasa-ignoruut-urad-sob-pozliti-ludej-pid-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678738-inflacia-u-berezni-spovilnilas-do-86-u-ricnomu-vimiri-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678738-inflacia-u-berezni-spovilnilas-do-86-u-ricnomu-vimiri-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2678738-inflacia-u-berezni-spovilnilas-do-86-u-ricnomu-vimiri-nbu.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Слідком РФ порушив іще три справи проти 

українських військових 

Слідчий комітет Росії порушив іще три 

кримінальні справи проти захисників України 

від російської агресії - нібито через 

артобстріли.

 

 

Українська дівчинка у Мюнхені отримала 

лист від полоненого командира "Яни Капу" 

Українська дівчинка, яка проживає з батьками 

у Мюнхені, отримала лист із московського 

слідчого ізолятора "Лефортово" від командира 

буксира "Яни Капу" військовополоненого у 

Росії старшини 1-ї статті Олега Мельничука.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

СБУ викрила співробітника Нацполіції, 

який працював на спецслужби РФ 

Контррозвідка СБУ викрила співробітника 

Головного управління Нацполіції у 

Харківській області, який працював на 

Генштаб Збройних сил РФ.

 

Насіров програв суд кардіологу, який 

спростував його діагноз 

Екс-голова Державної фіскальної служби 

Роман Насіров програв суд лікарю-кардіологу 

Максиму Соколову, який свідчив проти нього, 

і тепер зобов'язаний компенсувати медику 13 

тисяч гривень.
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Розкрадання в Укроборонпромі: НАБУ 

скаржиться на саботаж із боку САП 

У Національному антикорупційному бюро 

стверджують, що прокурор Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури надав лише одну 

вказівку у справі розкрадань в 

"Укроборонпромі".

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Дебати кандидатів у президенти та 

кавеенівський «конкурс капітанів» 

Як краще зрозуміти майбутню зустріч 19 квітня і 

підготовку до неї. Про те, як поточні українські 

електоральні тренди вписуються у світовий 

досвід .

 

 

Протистояння агрохолдингу і селян на 

Тернопільщині: побита активістка зі 

струсом мозку в лікарні 

Тема захисту фермерів, яку Укрінформ надалі буде 

відстежувати. Конфлікт між великим аграрним 

підприємством та фермерським господарством: 

після протистояння в ЗМІ, судів, фальсифікації 

угод дійшло до фізичної розправи над родиною 

фермера.

 

 

Сонячні електростанції: на даху – будь 

ласка, а в городі – ні-ні! 

Що (або хто) стоїть за бажанням 

Міненерговугілля заборонити будівництво 

домашніх сонячних станцій на землі?
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Документальний фільм про ―ГогольFest‖ 

вийшов в український прокат 

Документальний повнометражний фільм 

“GogolDOC” з 11 квітня вийшов в обмежений 

національний прокат.

 

 

SkyUp відкрила продаж квитків до Франції 

з Києва та Харкова 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 

відкрила продаж квитків до Парижа й Ніцци 

(Франція) з Києва та Харкова.

 

 

В Україні відзначатимуть ще одне державне 

свято 

Національний календар державних свят в 

Україні невдовзі поповниться Днем свободи 

совісті та віросповідання, запровадження якого 

ініціювала Всеукраїнська Рада релігійних 

об’єднань за сприяння Українського інституту 

національної пам я̓ті.

 

 

У Києві з'явилися мініатюрні Золоті ворота 

У столиці відкрили 14-ту міні-скульптуру в 

межах проекту "Шукай!" – це мініатюрні 

Золоті ворота.
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Україна гармонізувала 18 міжнародних 

стандартів у сфері туризму – МЕРТ 

Останніми роками в Україні гармонізовано 18 

міжнародних стандартів у сфері туризму і 

курортів.
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