
                 Єдина країна – Дайджест 15.04.19 

 

 

ТОП 

 

Зеленський оприлюднив нове відео з 

вимогами до Порошенка 

Кандидат у президенти шоумен Володимир 

Зеленський висунув кілька вимог до іншого 

кандидата - чинного Президента Петра 

Порошенка.

 

 

У Порошенка знайшли зв'язок 

провокативних бордів із Коломойським 

У передвиборчому штабі кандидата на пост 

Президента Петра Порошенка з'ясували, що 

власником бордів із зображенням Глави 

держави і написом “Кінець” є компанія 

“Довіра аутдор”, яка у свою чергу належить 

групі "Приват" Ігоря Коломойського.
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Україна вітає ухвалення Радою Євросоюзу 

оновленої Газової директиви 

Українська сторона вітає ухвалене у понеділок, 

15 квітня, рішення Ради Європейського Союзу 

про затвердження оновленої Газової директиви 

ЄС.

 

 

Порошенко пропонує Зеленському 19 квітня 

дебати на ―Олімпійському‖ - із 16:00 до 

18:00 

Кандидат на посаду Президента України, 

чинний глава держави Петро Порошенко 

пропонує своєму опоненту Володимиру 

Зеленському провести 19 квітня дебати на 

стадіоні “Олімпійський” у часових рамках з 

16:00 до 18:00.

 

 

У Зеленського відповіли на звернення 

Джемілєва щодо Криму 

Команда кандидата в Президенти України 

Володимира Зеленського відповіла на відкрите 

звернення лідера кримськотатарського народу 

Мустафи Джемілєва щодо долі анексованого 

Росією Криму.

 

 

До НАБУ передали ухвалу суду про 

порушення справи щодо Зеленського 

Голова громадської організації "Український 

самозахист" Олександр Дудка передав до 

НАБУ ухвалу Солом’янського райсуду, яка 

зобов’язує порушити справу відносно 

кандидата в Президенти Володимира 

Зеленського за фактом розтрати державних 

коштів.
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Великодній кошик: де він буде 

найдорожчим, а де - найдешевшим 

Великодній кошик у 2019 році в середньому по 

Україні коштуватиме близько 711 грн. 

Найдешевшим він буде на Тернопільщині - 

близько 644 грн, а найдорожчим у Києві - 830 

грн.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна не подаватиме апеляцію у справі 

про обмеження Росією транзиту 

Міжвідомча робоча група при Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі 

рекомендувала утриматися від апеляційного 

оскарження висновків Групи експертів 

Світової організації торгівлі у справі про 

обмеження Росією транзиту з України.

 

 

Геращенко обговорила з делегацією 

Конгресу США загрози з боку Росії 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Ірина Геращенко обговорила з делегацією 

Конгресу США загрози з боку РФ, звільнення 

заручників і політв’язнів і українські вибори.

 

 

ЦВК зареєструвала на другий тур 2,7 тисячі 

іноземних спостерігачів 

Центральна виборча комісія завершила процес 

реєстрації офіційних спостерігачів для роботи 

у другому турі виборів Президента України.
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Космічний Noosphere Space Summit вперше 

пройде в Україні 

17-18 квітня вперше в Україні відбудеться 

міжнародний космічний саміт Noosphere Space 

Summit.

УКРАЇНА  

 

Порошенко подивився "Слуга народу" - і 

жахнувся 

тизахідна риторика головного героя серіалу 

“Слуга народу” Василя Голобородька у 

виконанні Володимира Зеленського схожа на 

твердження, що є частиною гібридної війни РФ 

проти України.

 

У штабі Порошенка немає іноземних 

політтехнологів — Березенко 

Заступник голови фракції "Блок Петра 

Порошенка" Сергій Березенко заявив, що в 

штабі кандидата у Президенти Петра 

Порошенка немає іноземних політтехнологів.

 

 

На "Свободу слова" замість Зеленського 

прийде його радник Данилюк 

На дебати з Президентом України Петром 

Порошенком в ефірі телеканалу ICTV прийде 

замість кандидата на посаду Президента 

Володимира Зеленського його радник 

Олександр Данилюк.
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Ізраїльський політтехнолог спростував 

роботу на Порошенка 

Ізраїльський політтехнолог Моше Клюгхафт 

назвав інформацію про свою участь у 

передвиборній кампанії українського 

Президента Петра Порошенка "фейком".

 

У штабі Порошенка прокоментували 

відеозвернення Зеленського з вимогами 

У виборчому штабі Петра Порошенка 

прокоментували вимоги кандидата в 

Президенти Володимира Зеленського 

ув’язнити вбивць активістки Катерини 

Гандзюк та “посадити Свинарчуків”, які він 

озвучив у відеозверненні 15 квітня.

 

 

Геращенко відреагувала на погрози: При 

януковичах ще й не так лякали 

Ірина Геращенко каже, що їй постійно на 

пошту і телефон приходять погрози через 

політичну позицію і відкриту підтримку 

кандидата в Президенти Петра Порошенка, але 

до правоохоронців не звертається, оскільки 

"ще й не такі її лякали".

 

 

Шоу маст гоу он: експерти розповіли, чим 

кандидати "брали" виборців 

Українці почали звертати увагу на 

передвиборчі програми кандидатів у 

Президенти. Водночас штаби намагалися 

перетворити виборчу кампанію на шоу.
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У Києві збереться колоквіум з нагоди 

повернення грамоти часів Мазепи 

У Києві 30 травня відбудеться українсько-

німецький колоквіум «Поставлення на 

Київську митрополію Іоасафа Кроковського 

1708 р.: Українсько-німецька історія оригіналу 

грамоти Петра І”.

 

 

Укроборонпром створив нову БТР-3КШ з 

автоматизованою системою управління 

На “Київському бронетанковому заводі” 

створили нову командно-штабну машину БТР-

3КШ, яка має автоматизовану систему 

управління боєм та дозволяє оперативно 

передавати бойові задачі та контролювати їх 

виконання.

ЕКОНОМІКА 

 

S&P підтвердило рейтинги України, прогноз 

- стабільний 

Міжнародне рейтингове агентство 

Standard&Poor's підтвердило довгострокові і 

короткострокові суверенні кредитні рейтинги 

України за зобов'язаннями в іноземній та 

національній валюті на рівні «B- / B», прогноз - 

«стабільний».

 

 

Другий тур виборів не принесе сюрпризів 

для валютного ринку - аналітики 

Поточного тижня очікується помірне 

зростання долара до гривні. Другий тур 

президентських виборів, як і перший, не 

принесе сюрпризів для валютного ринку.
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Коболєв: Субсидіанти після монетизації 

субсидій оплачують газ більш як на 100% 

Побутові споживачі компанії НАК "Нафтогаз 

України" у Кіровоградській області, що 

отримують субсидії, у лютому - після старту 

монетизації субсидій - оплатили більш як 100% 

спожитого газу.

 

 

Київ залучить кредитні кошти ЄБРР на 

модернізацію теплокомплексу 

Київ залучить кредитні кошти Європейського 

банку реконструкції та розвитку на 

модернізацію теплоенергетичного комплексу.

 

 

В Україні після тривалого падіння 

збільшилось поголів'я свиней — Держстат 

На 1 квітня 2019 року після багатомісячного 

падіння у господарствах України збільшилась 

кількість свиней.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Посли держав ЄС у Росії прийдуть на суди 

над українськими моряками - Денісова 

Посли європейських держав, які перебувають в 

Російській Федерації, будуть присутні на судах 

над військовополоненими українськими 

моряками.
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Українським морякам у РФ хочуть 

продовжити арешт до 26 липня - адвокат 

Російське слідство клопоче про продовження 

строків тримання під вартою захопленим біля 

берегів Криму українським морякам до 26 

липня 2019 року.

 

США стурбовані вироком "українським 

диверсантам" у Криму 

США стурбовані вироком "суду" в 

окупованому Севастополі, який несправедливо 

засудив до 14 років ув'язнення співробітників 

кримського аналітичного центру "Номос" 

Володимира Дудку та Олексія Бессарабова.

 

Балух передав листа з колонії: Головне, щоб 

Україна вистояла 

Політв'язень Кремля Володимир Балух написав 

листа з російської колонії м. Торжок 

українській активістці, яка мешкає в 

латвійському місті Єлгава, Тетяні Лазді.

 

Денісова - омбудсмену РФ: Бекіров 

перебуває в тяжкому стані 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова звернулася до російського 

омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням 

невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації 

та лікування Едема Бекірова.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Вишинський розмістив 72 "антиукраїнські 

статті" - прокуратура 

Прокуратура звинуватила керівника «РИА 

Новости-Украина» Кирила Вишинського в 

розміщенні 72 статей «антиукраїнського 

спрямування».

 

 

В Україну з Німеччини екстрадували екс-

депутата Крючкова - ЗМІ 

В Україну з Німеччини екстрадували екс-

депутата Дмитра Крючкова.

 

 

У Києві затримали підозрюваних у вбивстві 

ювеліра Кисельова 

Столичні правоохоронці затримали 

підозрюваних у вбивстві засновника ТОВ 

"ЮВК-Агат" Сергія Кисельова.

 

Стала відома причина масового отруєння 

дітей у Черкасах 

Розпилення відразу чотирьох балончиків зі 

сльозогінним газом призвело до масового 

отруєння учнів гімназії у Черкасах.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2681646-visinskij-rozmistiv-72-antiukrainski-statti-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2681646-visinskij-rozmistiv-72-antiukrainski-statti-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2681646-visinskij-rozmistiv-72-antiukrainski-statti-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2681629-v-ukrainu-z-nimeccini-ekstraduvali-eksdeputata-kruckova-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2681629-v-ukrainu-z-nimeccini-ekstraduvali-eksdeputata-kruckova-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2681629-v-ukrainu-z-nimeccini-ekstraduvali-eksdeputata-kruckova-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2681500-u-kievi-zatrimali-pidozruvanih-u-vbivstvi-uvelira-kiselova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2681500-u-kievi-zatrimali-pidozruvanih-u-vbivstvi-uvelira-kiselova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2681500-u-kievi-zatrimali-pidozruvanih-u-vbivstvi-uvelira-kiselova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2681421-stala-vidoma-pricina-masovogo-otruenna-ditej-u-cerkasah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2681421-stala-vidoma-pricina-masovogo-otruenna-ditej-u-cerkasah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2681421-stala-vidoma-pricina-masovogo-otruenna-ditej-u-cerkasah.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Перереєстрація виборців: показник 2014 

року перекрито вдвічі 

Ми стали активнішими? Принаймні, так 

кажуть цифри: змінити місце голосування 

хочуть набагато більше людей, ніж у першому 

турі

 

 

Розпуск парламенту: можливість є. А сенс? 

Розбираємося, кому вигідне оголошення 

дострокових виборів ВР. І що, окрім 

дестабілізації, отримає Україна від втілення 

такого сценарію?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Вєрка Сердючка їде на Євробаченні-2019 

Український артист Андрій Данилко у своєму 

сценічному образі Вєрки Сердючки виступить 

на цьогорічному конкурсі “Євробачення” в 

Ізраїлі як запрошена зірка.

 

 

Андре Тан представив першу колекцію 

дитячого взуття 

Український дизайнер Андре Тан представив 

першу колекцію дитячого взуття.
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На Херсонщині почала розквітати "міні-

Голландія" 

У Херсонський області вже почало розквітати 

тюльпанове поле в місцевій "міні-Голландії".

 

 

Конкурс на оренду кінотеатру ―Київ‖ 

виграло ТОВ ―Сінема-Центр‖ 

Відкритий конкурс на право оренди 

приміщення столичного кінотеатру “Київ”, 

який відбувся в понеділок у КМДА, виграло 

ТОВ “Сінема-Центр”.

 

 

У Києві у ніч проти 16 квітня змінять рух 

нічні тролейбуси маршруту №91Н 

У зв’язку із перевлаштуванням контактної 

мережі тролейбусної лінії у місті Києві на вул. 

Шота Руставелі до руху нічного тролейбусного 

маршруту № 91Н у ніч проти 16 квітня внесуть 

зміни.

 

У Вінниці стартує новий сезон фонтану 

"Рошен" 

У Вінниці в суботу розпочинається новий 

сезон фонтану "Рошен". На урочистому 

відкритті виступлять відомі українські гурти та 

виконавці.
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Українцям обіцяють заморозки вночі, але 

вдень до +17° 

В Україні у вівторок, 16 квітня, в більшості 

областей очікується дощова погода, на заході - 

нічні заморозки.
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