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ТОП
Порошенко:
Україна
звернулася
до
Міжнародного трибуналу щодо звільнення
наших моряків
Україна
звернулася
до
Міжнародного
трибуналу з морського права, щоб примусити
Росію
звільнити
наших
моряків.

Штаби Зеленського і Порошенка уклали з
НСК ―Олімпійський‖ угоду про оренду
стадіону
Представники перевиборчих штабів кандидатів
на пост Президента Петра Порошенка та
Володимира Зеленського уклали у вівторок
тристоронню угоду з керівництвом НСК
“Олімпійський” щодо оренди стадіону на 19
квітня.

Група "1+1 медіа"
Президента Порошенка

позивається

до

Група "1+1 медіа" подала судовий позов до
Президента Петра Порошенка про захист
ділової
репутації.

Вибори-2019: соціологи дізналися розрив
між кандидатами у другому турі
Якби другий тур виборів відбувався в середині
квітня, то 48,4% проголосували б за шоумена,
кандидата на пост Президента України
Володимира Зеленського, 17% - за чинного
главу
держави
Петра
Порошенка.

Активізація "чорних" PR-кампаній
негативно впливає на сприйняття виборів ENEMO
тивізація кампаній кандидатів у Президенти
України, орієнтованих на "чорний PR" та
незаконні засоби агітації, негативно впливає на
сприйняття виборчого процесу.

Медіарух закликає Зеленського дати пресконференцію не пізніше 18 квітня
Представники низки ЗМІ та медійних
організацій, об'єднані в Медіарух "Медіа за
усвідомлений вибір", закликають шоумена і
кандидата на посаду Президента України
Володимира Зеленського вийти на пресконференцію не пізніше 18 квітня - до
офіційної
дати
дебатів.

ОПОРА дізналася, як команда Зеленського
збирає підтримку до "Олімпійського"
Представники
кандидата
у
президенти
Володимира
Зеленського
організовують
безкоштовну поїздку з Кіровоградської області
до Києва на концерт, що відбудеться на НСК
«Олімпійський»
перед
запланованими
дебатами між кандидатами у президенти 19
квітня.
Вибори: Головна небезпека – повернення в
ситуацію 2014 року. Наче й не було цих 5 літ
Щодо ситуації після 21 квітня: будемо уважно
стежити, щоб не було намірів нав'язати Україні
капітуляцію
під
виглядом
«миру»

УКРАЇНА І СВІТ
Україна досягла прогресу в реформуванні
судової системи – євродепутати
За
результатами
спільного
засідання
представники Верховної ради України та
Європарламенту дійшли згоди щодо оцінки
поступу реформ в Україні, поточної політичної
ситуації та завдань, які ще належить розв’язати
українській
владі
та
суспільству.

РФ має віддати Укрнафті $44,5 мільйони за
експропріацію кримських активів - суд
Міжнародний арбітражний суд ухвалив
стягнути з Російської Федерації на користь
ПАТ «Укрнафта» 44,4 млн дол. компенсації за
експропріацію інвестицій української компанії
на території АР Крим, а також понад 3,5 млн
дол. арбітражних витрат.

Україна і Словаччина готові зберегти статус
основних транзитерів газу до ЄС
Україна і Словаччина готові наростити
взаємний товарообіг до 1,5 млрд дол. на рік з
нинішніх майже 1,4 млрд дол. і зберегти статус
основних транзитерів газу до Європейського
Союзу.

Березовець визнав, що жарт про трагедію у
Нотр-Дамі був "за гранню"
літолог Тарас Березовець вибачився за свій
невдалий жарт про Нотр-Дам-де-Парі і видалив
цей пост зі своєї сторінки у соцмережі.

У "нормандському форматі" підпишуть
документи про виведення військ РФ —
Порошенко
У травні-червні 2019 року відбудеться саміт
"нормандського
формату",
на
якому
планується вирішити питання щодо виведення
російських військ із території України.

Представництво
України
при
ЄС
систематизувало інформацію щодо санкцій
проти РФ
Представництво України при ЄС надало
систематизовану інформацію щодо санкцій, які
застосовує
Європейський
Союз
проти
Російської Федерації у зв’язку з її агресією
проти
України.

Росія збільшила транзит газу українською
ГТС - ремонтують трубопровід
Росія через ремонти на газопроводі "ЯмалЄвропа" збільшила обсяги транзиту газу
газотранспортною системою (ГТС) України до
300
млн
кубометрів
на
добу.

Українських
виробників
продуктів
харчування та напоїв запрошують до
Ізраїлю
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України запрошує малих та середніх
підприємців аграрного сектору взяти участь в
Торговій
місії
до
Ізраїлю.

УКРАЇНА
Порошенко
прокоментував
опитування КМІС

результати

Президент України Петро Порошенко заявив,
що боротиметься за кожен голос українських
виборців.

Зеленський не вийде до журналістів перед
дебатами - штаб
Спікер
виборчого
штабу
Володимира
Зеленського Дмитро Разумков заявив, що пресконференцію кандидата в президенти перед
дебатами
організувати
"малореально".

Чого чекають українці: соціологи назвали
головні побажання до Президента
На думку 39% українців, наступний Президент
у перші сто днів на посаді має знизити тарифи
на
комунальні
послуги.

КМІС: партія Зеленського очолює рейтинг в
Раду, на другому місці - "Опозиційна
платформа"
Якби вибори до Верховної Ради відбулися в
середині квітня, понад 12% українців
проголосували би за партію "Слуга народу",
7,5% - за "Опозиційну платформу - За життя" і
6,6% - за "Блок Петра Порошенка
"Солідарність".

У програмі Зеленського немає жодного
слова про Євросоюз — Климпуш-Цинцадзе
У передвиборчій програмі кандидата на пост
Президента Володимира Зеленського немає
жодної згадки про Європейський Союз.

―Олімпійському‖
кандидатам рівні
стадіону

доручили
надавати
права на доступ до

Міністр молоді та спорту Ігор Жаднов доручив
директору НСК "Олімпійський" Валентину
Груздєву надавати рівні права і можливості
кандидатам у президенти Петру Порошенку та
Володимиру Зеленському щодо доступу до
стадіону
для
проведення
дебатів.

Джемілєв хоче почути відповіді на свої
запитання від самого Зеленського
Лідер кримськотатарського народу Мустафа
Джемілєв заявив, що хотів би почути відповідь
самого кандидата у президенти України
Володимира Зеленського, а не його команди на
свої
п'ять
запитань
щодо
тимчасово
окупованого
Криму.

На Донбасі формують «казачі» частини у
складі 1 та 2 АК ЗС Росії — розвідка
На окупованих частинах Донецької та
Луганської областей триває формування та
доукомплектування
особовим
складом
окремих так званих казачих частин у складі 1
та 2 АК ЗС РФ під управлінням так званого
Всевеликого
війська
Донського.

Гройсман
прокоментував
можливості
дострокових виборів до Верховної Ради
Верховній Раді України варто було б після
президентських виборів ухвалити зміни до
закону про вибори та прийняти закони, які б
сприяли
розвитку
економіки.

Вища рада правосуддя обрала нового голову
Новим головою Вищої ради правосуддя став
Володимир
Говоруха.

Порошенко вже отримав
компенсації від BBC

£50

тисяч

Президент України Петро Порошенко вже
отримав перший транш у вигляді 50 тисяч
фунтів
компенсації
від
британської
телерадіокомпанії
BBC.

ЕКОНОМІКА
«Зубожіла» Україна, або Про що мовчить
телевізор
Нові торговельні центри ростуть, наче гриби
після дощу. Певно, інвестори щось знають - не
дурні ж вони вкладати кошти в приміщення, де
вітер
гуляє

Южаніна
прокоментувала
економічні
пропозиції команди Зеленського
Економічні кроки, запропоновані командою
кандидата
в
Президенти
Володимира
Зеленського, нагадують "погано списані"
реальні дії команди чинного Президента Петра
Порошенка, які вже втілюються в життя.

У Нафтогазі нагадали, наскільки з 1 травня
може зрости газ для населення
НАК "Нафтогаз України" заявляє, що
продовжує дотримуватися чинної урядової
постанови № 867, якою на компанію покладено
спецзобов'язання: якщо документ не буде
скасовано, з 1 травня ціна газу для населення
зросте.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Криму завели 15 кримінальних справ за
ухилення від служби в армії РФ
За останні чотири роки окупаційна влада
порушила проти жителів Криму 265 справ за
відмову
служити
в
російській
армії.

"Суд"
у
Криму
обмежив
блогеру
Мемедемінову час знайомства зі справою
"Суд" в окупованому Криму обмежив
кримськотатарському
блогеру
Наріману
Мемедемінову до 23 квітня час ознайомлення з
матеріалами кримінальної справи, обсяг якої
становить
сім
томів.

Денісова вкотре не змогла зустрітися з
Москальковою - до МЗС РФ направили
ноту
Уповноважена Верховної Ради України
Людмила Денісова вкотре не змогла зустрітися
з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною
Москальковою. Українське посольство в Росії
звернулося до МЗС РФ організувати таку
зустріч.

ПРАВОПОРЯДОК
Прокуратура спростувала інформацію про
підготовку замаху на Зеленського
броєна група осіб, затримана на Київщині,
готувала злочин стосовно одного відомого
кримінального авторитета, а не кандидата в
Президенти
Володимира
Зеленського.

Звільнення Савченко і Рубана не означає
зняття обвинувачень - генпрокурор
Звільнення з-під варти на підготовчому
судовому засіданні Надії Савченко і
Володимира Рубана не означає зняття
обвинувачення.

НАЗК внесло припис Омеляну
Національне агентство з питань запобігання
корупції
внесло
припис
міністру
інфраструктури України Володимиру Омеляну.

Підозрюваних у вбивстві ювеліра Кисельова
відправили за грати
Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжні
заходи трьом затриманим за підозрою у
вбивстві засновника ТОВ "ЮВК-Агат" Сергія
Кисельова.

Суд переніс розгляд позову Коломойського
щодо ―Приватбанку‖
Господарський суд Києва переніс на 7 травня
підготовче судове засідання у справі за
позовом колишніх акціонерів «Приватбанку»
Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd.

Суд
продовжив
арешт
охорони здоров'я Криму"

"екс-міністру

Дніпровський районний суд Києва продовжив
на два місяці термін утримання під вартою
«екс-міністру охорони здоров'я Криму» Петру
Михальчевському,
обвинуваченому
у
державній зраді і посяганні на територіальну
цілісність
і
недоторканність
України.

ЕКСКЛЮЗИВ
За пріоритетну посадку на літаки Wizz Air
доведеться платити більше - Тетяна
Сліпачук, голова Центральної виборчої
комісії (ІНТЕРВ'Ю)
За
оцінкою
Центральної
виборчої
комісії,
правоохоронних органів та спостерігачів, голосування
на виборах 31 березня пройшло без системних
порушень.

Затягування із формуванням ДВК: причини
й можливі наслідки
ЦВК, окружкоми і штаби кандидатів “б’ються”
над доукомплектуванням дільничних комісій.
Завдання – унеможливити зрив виборів

СУСПІЛЬСТВО
Віденський бал у Києві: 100-річчю
української державності присвячується
Традиційний бал у колонній залі КМДА вже
третій рік збирає кошти для реабілітації дітей з
інвалідністю.

Ryanair літатиме з Одеси до ще одного
польського міста
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair з 29
жовтня запустить рейси з Одеси до польського
міста
Гданськ.

Супрун:
"VIP-лікарні"
мають
бути
доступними для всіх - перші кроки зроблено
Відомчі лікарні, зокрема, для нардепів,
силовиків та держслужбовців, мають стати
доступними для всіх громадян України, однак
це зробити непросто та вимагає багато часу.

МАУ знизила ціни на низку рейсів до кінця
червня
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України"
знизила ціни на низку внутрішніх та
міжнародних рейсів до кінця червня.

Українців закликають не носити
кладовище пластикові вінки і квіти

на

Міністерство екології та природних ресурсів
України закликає українців не носити
пластикові квіти та вінки на кладовище.

За пріоритетну посадку на літаки Wizz Air
доведеться платити більше
орська лоукост-авіакомпанія Wizz Air майже
вдвічі збільшила розмір максимальної плати за
послугу пріоритетної посадки - з 17 до 30 євро.
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