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ТОП 

 

Московський суд залишив іще на три місяці 

в СІЗО усіх українських моряків 

Лефортівський районний суд Москви 

продовжив термін тримання під вартою ще 

чотирьом українським морякам. 

 

Україна vs Росія: у Гаазі призначили дату 

суду щодо порушень морського права 

Арбітраж Постійної палати третейського суду 

в Гаазі із 10 по 15 червня проведе в Гаазі 

слухання щодо попередніх заперечень 

Російської Федерації у справі за позовом 

України щодо порушення права прибережної 

держави відповідно до Конвенції ООН з 

морського права 1982 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683125-moskovskij-sud-zalisiv-ise-na-tri-misaci-v-sizo-usih-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683125-moskovskij-sud-zalisiv-ise-na-tri-misaci-v-sizo-usih-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683125-moskovskij-sud-zalisiv-ise-na-tri-misaci-v-sizo-usih-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2682909-ukraina-vs-rosia-u-gaazi-priznacili-datu-sudu-sodo-porusen-morskogo-prava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2682909-ukraina-vs-rosia-u-gaazi-priznacili-datu-sudu-sodo-porusen-morskogo-prava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2682909-ukraina-vs-rosia-u-gaazi-priznacili-datu-sudu-sodo-porusen-morskogo-prava.html


 

Я разом з українським народом вимагаю 

зниження тарифів — Порошенко 

Ринок створив необхідні умови для того, щоб у 

травні не підвищувати тарифи, і уряд до цього 

готовий.

 

Аудит Укроборонпрому розпочався - 

Порошенко 

езидент Петро Порошенко заявляє, що аудит 

державного концерну “Укроборонпром” вже 

розпочався.

 

ЦВК завтра може змінити час для дебатів на 

Суспільному 

Центральна виборча комісія на нараді у четвер, 

18 квітня, о 12.00 розгляне питання щодо зміни 

часу проведення дебатів на Суспільному з 

20.00 на 21.00.

 

Зеленський почав розповсюджувати 

безкоштовні квитки на дебати 

Володимир Зеленський повідомив про початок 

розповсюдження безкоштовних квитків на 

дебати кандидатів у президенти, які мають 

відбутися 19 квітня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683001-a-razom-z-ukrainskim-narodom-vimagau-znizenna-tarifiv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683001-a-razom-z-ukrainskim-narodom-vimagau-znizenna-tarifiv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683001-a-razom-z-ukrainskim-narodom-vimagau-znizenna-tarifiv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2682991-audit-ukroboronpromu-rozpocavsa-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2682991-audit-ukroboronpromu-rozpocavsa-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2682991-audit-ukroboronpromu-rozpocavsa-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683114-cvk-zavtra-moze-zminiti-cas-dla-debativ-na-suspilnomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683114-cvk-zavtra-moze-zminiti-cas-dla-debativ-na-suspilnomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683114-cvk-zavtra-moze-zminiti-cas-dla-debativ-na-suspilnomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2682466-zelenskij-pocav-rozpovsudzuvati-bezkostovni-kvitki-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2682466-zelenskij-pocav-rozpovsudzuvati-bezkostovni-kvitki-na-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2682466-zelenskij-pocav-rozpovsudzuvati-bezkostovni-kvitki-na-debati.html


 

Крючкова заарештували на 45 днів, застава 

- 7 мільйонів 

Солом’янський райсуд столиці обрав голові 

правління ПрАТ «КХ «Енергомережа» Дмитру 

Крючкову запобіжний захід у вигляді 45 днів 

тримання під вартою з можливістю внесення 

застави у розмірі 7 млн грн.

 

Дружина Зеленського повідомила, що це 

вона не радила йому виходити до 

журналістів 

Дружина кандидата в Президенти, шоумена 

Володимира Зеленського Олена Зеленська 

повідомила, що вона не радила йому виходити 

до журналістів.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

За останні п'ять років Україна змінилася і 

стала сильнішою - Могеріні 

Україна за останні п'ять років значно 

змінилася, стала міцнішою і має залишатися у 

центрі уваги міжнародної політики.

 

 

Міжнародний "морський" трибунал днями 

візьметься за позов України проти РФ 

Слухання за позовом України до РФ щодо 

негайного звільнення трьох українських 

військово-морських суден та 24 членів їхніх 

екіпажів у Міжнародному трибуналі з 

морського права (ITLOS) мають відбутися 

ближчими днями.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683110-kruckova-zaarestuvali-na-45-dniv-zastava-7-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683110-kruckova-zaarestuvali-na-45-dniv-zastava-7-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683110-kruckova-zaarestuvali-na-45-dniv-zastava-7-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2683083-druzina-zelenskogo-povidomila-so-ce-vona-ne-radila-jomu-vihoditi-do-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2683083-druzina-zelenskogo-povidomila-so-ce-vona-ne-radila-jomu-vihoditi-do-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2683083-druzina-zelenskogo-povidomila-so-ce-vona-ne-radila-jomu-vihoditi-do-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2683083-druzina-zelenskogo-povidomila-so-ce-vona-ne-radila-jomu-vihoditi-do-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683186-za-ostanni-pat-rokiv-ukraina-zminilasa-i-stala-silnisou-mogerini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683186-za-ostanni-pat-rokiv-ukraina-zminilasa-i-stala-silnisou-mogerini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683186-za-ostanni-pat-rokiv-ukraina-zminilasa-i-stala-silnisou-mogerini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683191-miznarodnij-morskij-tribunal-dnami-vizmetsa-za-pozov-ukraini-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683191-miznarodnij-morskij-tribunal-dnami-vizmetsa-za-pozov-ukraini-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683191-miznarodnij-morskij-tribunal-dnami-vizmetsa-za-pozov-ukraini-proti-rf.html


 

Гройсман зустрівся з українською 

діаспорою Словаччини 

ем’єр-міністр України Володимир Гройсман у 

рамках візиту до Словаччини 16 квітня 

зустрівся з представниками української 

діаспори і підкреслив важливість розвитку 

української культури та національної 

ідентичності.

УКРАЇНА 

 

Порошенко сказав, за які зміни у 

КонституціЇ треба взятися першочергово 

До Конституції України необхідно внести 

зміни, що стосуються питань децентралізації.

 

Жванія просить суд заблокувати виїзд з 

країни вищому керівництву - на рік після 

виборів 

Колишній народний депутат Давид Жванія 

просить Окружний адміністративний суд 

заборонити Президенту України Петру 

Порошенку та іншим високопосадовцям 

виїжджати за кордон протягом одного року 

після проведення виборів.

 

Гройсман погрожує відправити Коболєва у 

відставку 

Газ для населення з 1 травня 2019 року має 

подешевшати, інакше уряд ухвалить рішення 

про звільнення менеджменту НАК "Нафтогаз 

України".

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2683121-grojsman-zustrivsa-z-ukrainskou-diasporou-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2683121-grojsman-zustrivsa-z-ukrainskou-diasporou-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2683121-grojsman-zustrivsa-z-ukrainskou-diasporou-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2682981-porosenko-skazav-za-aki-zmini-u-konstitucii-treba-vzatisa-persocergovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2682981-porosenko-skazav-za-aki-zmini-u-konstitucii-treba-vzatisa-persocergovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2682981-porosenko-skazav-za-aki-zmini-u-konstitucii-treba-vzatisa-persocergovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683064-zvania-prosit-sud-zablokuvati-viizd-z-kraini-visomu-kerivnictvu-na-rik-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683064-zvania-prosit-sud-zablokuvati-viizd-z-kraini-visomu-kerivnictvu-na-rik-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683064-zvania-prosit-sud-zablokuvati-viizd-z-kraini-visomu-kerivnictvu-na-rik-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683064-zvania-prosit-sud-zablokuvati-viizd-z-kraini-visomu-kerivnictvu-na-rik-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2682751-grojsman-pogrozue-vidpraviti-koboleva-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2682751-grojsman-pogrozue-vidpraviti-koboleva-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2682751-grojsman-pogrozue-vidpraviti-koboleva-u-vidstavku.html


 

На "ялтинський форум" іноземці можуть 

потрапити тільки через КП України - 

прокуратура 

Прокуратура АРК попереджає іноземних 

громадян, які збираються відвідати так званий 

"Ялтинський міжнародний економічний 

форум" - в'їзд та виїзд з Криму необхідно 

здійснювати з дозволу держорганів України 

через КП, розташовані на території України.

 

На "Олімпійському" розповіли про щільний 

графік 19 квітня - з ранку до опівночі 

19 квітня, в день, коли мають відбутися дебати 

кандидатів у президенти, заходи на НСК 

"Олімпійський" заплановані з 9 ранку і до 

півночі, але остаточного сценарію поки що 

немає. 

 

Поліція очікує до 60 тисяч глядачів дебатів 

на ―Олімпійському‖ 

На дебати кандидатів у Президенти 

Володимира Зеленського і Петра Порошенка 

очікується до 60 тисяч осіб.

 

Україна готується запустити у виробництво 

контрбатарейні радари "Зоопарк-3" 

Контрбатарейний радар "Зоопарк-3" 

(1Л220УК), розроблений на КП "НВК "Іскра", 

що входить до складу ДК "Укроборонпром", є 

проривом у вітчизняній радіолокації.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683058-na-altinskij-forum-inozemci-mozut-potrapiti-tilki-cerez-kp-ukraini-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683058-na-altinskij-forum-inozemci-mozut-potrapiti-tilki-cerez-kp-ukraini-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683058-na-altinskij-forum-inozemci-mozut-potrapiti-tilki-cerez-kp-ukraini-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683058-na-altinskij-forum-inozemci-mozut-potrapiti-tilki-cerez-kp-ukraini-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2682940-na-olimpijskomu-rozpovili-pro-silnij-grafik-19-kvitna-z-ranku-do-opivnoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2682940-na-olimpijskomu-rozpovili-pro-silnij-grafik-19-kvitna-z-ranku-do-opivnoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2682940-na-olimpijskomu-rozpovili-pro-silnij-grafik-19-kvitna-z-ranku-do-opivnoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683141-policia-ocikue-do-60-tisac-gladaciv-debativ-na-olimpijskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683141-policia-ocikue-do-60-tisac-gladaciv-debativ-na-olimpijskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683141-policia-ocikue-do-60-tisac-gladaciv-debativ-na-olimpijskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2682995-ukraina-gotuetsa-zapustiti-u-virobnictvo-kontrbatarejni-radari-zoopark3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2682995-ukraina-gotuetsa-zapustiti-u-virobnictvo-kontrbatarejni-radari-zoopark3.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2682995-ukraina-gotuetsa-zapustiti-u-virobnictvo-kontrbatarejni-radari-zoopark3.html


ЕКОНОМІКА 

 

У Кабміні спростовують, що Нафтогаз 

змушений підвищувати ціни для населення 

Відповідно до постанови № 293 уряду, НАК 

"Нафтогаз України" з 1 травня 2019 року може 

не підвищувати ціни на газ для населення.

 

За п'ять днів другого туру кандидати 

витратили майже 150 мільйонів - ЧЕСНО 

За п'ять днів другого туру кандидат у 

Президентти шоумен Володимир Зеленський 

вклав у виборчу кампанію 44,6 мільйона 

гривень, а чинний глава держави Петро 

Порошенко - 100 мільйонів.

 

Кодекс про банкрутство, або Коли прийде 

нова ера боротьби з боргами (АНАЛІТИКА) 

Реформування сфери неплатоспроможності 

переходить з теоретичної у практичну 

площину.

 

Новий тренд: банки закривають відділення і 

агітують переходити в онлайн 

Українські банкіри взяли курс на розвиток 

онлайн-сервісів. Але замість очікуваного 

ефекту тут можна отримати збитки, – 

застерігають експерти.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683046-u-kabmini-sprostovuut-so-naftogaz-zmusenij-pidvisuvati-cini-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683046-u-kabmini-sprostovuut-so-naftogaz-zmusenij-pidvisuvati-cini-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683046-u-kabmini-sprostovuut-so-naftogaz-zmusenij-pidvisuvati-cini-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683163-za-pat-dniv-drugogo-turu-kandidati-vitratili-majze-150-miljoniv-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683163-za-pat-dniv-drugogo-turu-kandidati-vitratili-majze-150-miljoniv-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683163-za-pat-dniv-drugogo-turu-kandidati-vitratili-majze-150-miljoniv-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2682892-kodeks-pro-bankrutstvo-abo-koli-prijde-nova-era-borotbi-z-borgami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2682892-kodeks-pro-bankrutstvo-abo-koli-prijde-nova-era-borotbi-z-borgami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2682892-kodeks-pro-bankrutstvo-abo-koli-prijde-nova-era-borotbi-z-borgami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683138-novij-trend-banki-zakrivaut-viddilenna-i-agituut-perehoditi-v-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683138-novij-trend-banki-zakrivaut-viddilenna-i-agituut-perehoditi-v-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683138-novij-trend-banki-zakrivaut-viddilenna-i-agituut-perehoditi-v-onlajn.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В українських моряків у СІЗО забрали 

військову форму 

Українські військовополонені моряки, яких 

доставили до Лефортовського районного суду 

Москви (Росія) одягнуті у цивільний одяг, 

військову форму у них відібрано

 

Денісова анонсувала брифінг із послами ЄС 

щодо українських моряків 

У посольстві України в РФ 18 квітня пройде 

брифінг для послів ЄС щодо ситуації із 

військовополоненими моряками.

 

ФСБ звинуватила в тероризмі затриманого 

кримськотатарського активіста 

Кримськотатарський активіст Раїм Айвазов, 

затриманий російськими прикордонниками 

вночі під час переходу адмінкордону з боку 

окупованого Криму, обвинувачується в 

тероризмі та участі в організації "Хізб ут-

Тахрір".

 

У Криму всім фігурантам "справи Кашка" 

дали умовні строки 

«Суд» в Сімферополі виніс умовний вирок 

усім чотирьом фігурантам «справи Веджіє 

Кашка».

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683161-v-ukrainskih-morakiv-u-sizo-vidibrali-vijskovu-formu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683161-v-ukrainskih-morakiv-u-sizo-vidibrali-vijskovu-formu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683161-v-ukrainskih-morakiv-u-sizo-vidibrali-vijskovu-formu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683078-denisova-anonsuvala-brifing-iz-poslami-es-sodo-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2683078-denisova-anonsuvala-brifing-iz-poslami-es-sodo-ukrainskih-morakiv.html
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Політв'язень Валентин Мороз помер у 

Львові 

У Львові відійшов у вічність відомий історик, 

публіцист, політв`язень Валентин Мороз.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Нацрада виявила виборчі порушення на 1+1 

- забагато Зеленського 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення звернеться до телеканалу “1+1” 

та Центральної виборчої комісії у зв'язку з 

виявленими в ефірі мовника ознаками 

порушення виборчого законодавства.

 

 

Грицак розповів про кілька замахів на 

українського розвідника 

Спроба ліквідації українського розвідника, чий 

автомобіль було підірвано на початку квітня у 

Києві, була не першою. Першу спроба було 

здійснено ще у 2017 році.

 

СБУ запобігла "зливу" росіянам 

персональних даних 1,5 мільйона виборців 

На Дніпропетровщині співробітники СБУ 

попередили передачу персональних даних 

українських виборців до Російської Федерації.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2682818-istorik-publicist-politvazen-valentin-moroz-pomer-u-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2682818-istorik-publicist-politvazen-valentin-moroz-pomer-u-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2682818-istorik-publicist-politvazen-valentin-moroz-pomer-u-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683139-nacrada-viavila-viborci-porusenna-na-11-zabagato-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683139-nacrada-viavila-viborci-porusenna-na-11-zabagato-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683139-nacrada-viavila-viborci-porusenna-na-11-zabagato-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2682901-gricak-rozpoviv-pro-kilka-zamahiv-na-ukrainskogo-rozvidnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2682901-gricak-rozpoviv-pro-kilka-zamahiv-na-ukrainskogo-rozvidnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2682901-gricak-rozpoviv-pro-kilka-zamahiv-na-ukrainskogo-rozvidnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683050-sbu-zapobigla-zlivu-rosianam-personalnih-danih-15-miljona-viborciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683050-sbu-zapobigla-zlivu-rosianam-personalnih-danih-15-miljona-viborciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683050-sbu-zapobigla-zlivu-rosianam-personalnih-danih-15-miljona-viborciv.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чим військовий лідер відрізняється від 

цивільного? 

В одеській мехбригаді-28 стартував особливий 

тренінг для офіцерів. Пілотний освітній курс для 

офіцерів молодшої командної ланки 

"Менеджмент та лідерство у військовому 

підрозділі" стартував поблизу Одеси – на базі 

постійної дислокації 28-ї окремої 

механізованої бригади Збройних Сил України.

 

Я можу припустити ситуацію, коли все буде 

«відмотано» назад - Сергій Жадан, поет, 

письменник, громадський діяч (ІНТЕРВ'Ю) 

Сергій Жадан – один із найвідоміших сучасних 
українських митців. Автор десятків поетичних збірок, 
низки романів, оповідань та есе, учасник музичного 
гурту «Жадан і Собаки». 

СУСПІЛЬСТВО

 

Полякова не співатиме перед дебатами на 

―Олімпійському‖ - продюсер 

одюсер співачки Олі Полякової Михайло 

Ясинський спростував інформацію щодо 

можливої участі артистки у концертній 

програмі, запланованій на НСК 

«Олімпійський» 19 квітня перед дебатами 

кандидатів у Президенти України.

 

DZIDZIO не виступатиме на 

―Олімпійському‖ перед дебатами - піар-

менеджер 

Український гурт DZIDZIO не братиме участі у 

концертній програмі, запланованій на НСК 

«Олімпійський» перед дебатами кандидатів у 

Президенти України.
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Uber запускає в Києві новий сервіс 

мпанія Uber за кілька тижнів планує запустити 

в Києві новий сервіс Uber Shuttle - замовлення 

поїздки в мікроавтобусі за обраними 

напрямками.

 

На новий сингл "Так приємно" співака 

Ділю надихнуло народження доньки 

Співак і композитор Едуард Приступа, відомий 

слухачам як Діля, презентував новий сингл 

«Так приємно», яким розпочинає новий етап у 

своєму житті і творчості.

 

"Великодні візерунки" в Тернополі 

презентують 250 писанок 

Понад 250 яскравих зразків української 

писанки презентують на виставці "Великодні 

візерунки", що відкрилася сьогодні в 

Тернопільському обласному художньому 

музеї.

 

 

У Житомирі вчетверте пройде фестиваль 

електронної музики 

У Житомирі 18-20 квітня пройде ІV 

міжнародний фестиваль експериментальної 

електронної музики та сучасного мистецтва 

«АТОМ».
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Чілдрен Кінофест: переможцям виплатять 

до 20 тисяч 

VІ Чілдрен Кінофест відбудеться в Україні 31 

травня - 9 червня 2019 року. Цього тижня 

фестиваль завершує прийом робіт на Конкурс 

дитячих фільмів.

 

Українців попереджають про заморозки 

―помаранчевого‖ рівня 

У четвер, 18 квітня, у центральній та східній 

частинах України очікуються заморозки у 

повітрі та на поверхні ґрунту, а у високогір'ї - 

значна сніголавинна небезпека. 
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