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ТОП 

 

Суд визнав незаконною націоналізацію 

ПриватБанку 

Окружний адміністративний суд Києва 

задовольнив позов Ігоря Коломойського до 

Національного банку, Кабінету Міністрів, 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку щодо націоналізації 

Приватбанку.

 

 

 

 

 

Зеленський не прийде на теледебати на 

Суспільне - штаб 

Кандидат у президенти Володимир Зеленський 
не братиме участь у теледебатах на 
Суспільному. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683634-sud-viznav-nezakonnou-nacionalizaciu-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683634-sud-viznav-nezakonnou-nacionalizaciu-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683634-sud-viznav-nezakonnou-nacionalizaciu-privatbanku.html
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Повернення Коломойському ПриватБанку 

загрожує країні дефолтом - Порошенко 

идент України Петро Порошенко заявив, що 

якщо ПриватБанк повернуть екс-власнику 

Ігорю Коломойському, то це загрожує країні 

дефолтом і новою економічною кризою.

 

 

Повернення ПриватБанку колишнім 

власникам - неможливе - Нацбанк 

Перший заступник голови Національного 

банку Катерина Рожкова заявила, що 

повернення ПриватБанку його колишнім 

власникам через скасування судом його 

націоналізації є неможливим.

 

Сьогодні Порошенко не зможе ―пробитися‖ 

на ―1+1‖, де буде Зеленський — штаб 

Президент Петро Порошенко не має жодних 

шансів “пробитися” у четвер, 18 квітня, на ефір 

каналу "1+1", де в програмі “Право на владу” 

анонсована участь його опонента з 

передвиборчих перегонів Володимира 

Зеленського.

 

Розрив між Порошенком і Зеленським 

скоротився до 10% 

другому турі виборів Президента України 54% 

українців, які підуть на вибори й визначилися 

зі своїм вибором, готові проголосувати за 

Володимира Зеленського, 44,1% - за Петра 

Порошенка.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683849-povernenna-kolomojskomu-privatbanku-zagrozue-kraini-defoltom-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683849-povernenna-kolomojskomu-privatbanku-zagrozue-kraini-defoltom-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683849-povernenna-kolomojskomu-privatbanku-zagrozue-kraini-defoltom-porosenko.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683892-povernenna-privatbanku-kolisnim-vlasnikam-nemozlive-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683892-povernenna-privatbanku-kolisnim-vlasnikam-nemozlive-nacbank.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683974-sogodni-porosenko-ne-zmoze-probitisa-na-11-de-bude-zelenskij-stab.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683691-rozriv-miz-porosenkom-i-zelenskim-skorotivsa-do-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683691-rozriv-miz-porosenkom-i-zelenskim-skorotivsa-do-10.html


 

Соцмережі - про ПриватБанк: "Що далі? 1,5 

мільярда Януковича?" 

Окружний адміністративний суд Києва визнав 

незаконною націоналізацію ПриватБанку. 

Соцмережі зреагували миттєво.

 

Електронна країна: Зеленський продовжить 

спілкуватися з суспільством як під час 

виборів 

Кандидат на посаду Президента України 

Володимир Зеленський у разі перемоги під час 

другого туру виборів на посаду глави держави, 

який відбудеться 21 квітня, планує продовжити 

комунікації із суспільством у тому вигляді, 

який обрав під час виборчої кампанії.

 

 

Дислокація військ РФ дозволяє без 

підготовки почати активні бойові дії - 

Муженко 

Особливість російсько-української війни в 

тому, що протягом години вона може 

перетворитися в повномасштабний 

конвенційний конфлікт із залученням 

сухопутного, морського, авіаційного 

компонентів і Сил спецоперацій.

 

 

Гройсман: Зупинка конкурсу на голову 

митниці — на 100% корупційна змова 

ем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що 

рішення Окружного адмінсуду Києва щодо 

зупинення дії розпорядження уряду про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади голови Державної митної служби було 

ухвалене внаслідок корупційних змов.

  

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683732-socmerezi-pro-gucne-risenna-sodo-privatbanku-so-dali-15-milarda-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683732-socmerezi-pro-gucne-risenna-sodo-privatbanku-so-dali-15-milarda-anukovica.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683705-grojsman-zupinka-konkursu-na-golovu-mitnici-na-100-korupcijna-zmova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683705-grojsman-zupinka-konkursu-na-golovu-mitnici-na-100-korupcijna-zmova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683705-grojsman-zupinka-konkursu-na-golovu-mitnici-na-100-korupcijna-zmova.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посольство США прокоментувало ситуацію 

з ПриватБанком 

Посольство США в Україні заявляє, що 

міжнародні партнери підтримали 

націоналізацію ПриватБанку у 2016 році і 

будуть стежити за розвитком подій у цій сфері.

 

 

РФ заборонила експорт в Україну нафти та 

нафтопродуктів 

яд Росії заборонив експорт до України російської 

нафти і нафтопродуктів. Про це повідомив у 

четвер на засіданні уряду РФ прем'єр-міністр 

Дмитро Медведєв, повідомляє ТАСС.

 

 

Орбан пропонував Польщі поділити Західну 

Україну — польський політик 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під 

час кризи в Україні пропонував польській 

владі поділити Західну Україну.

 

 

Янукович дарував Манафорту банку чорної 

ікри за $40 тисяч - звіт Мюллера 

Екс-керівник кампанії Дональда Трампа Пол 

Манафорт розповів слідству, що після виборів 

2010 року Віктор Янукович подарував йому 

величезну банку чорної ікри вартістю до 40 

тисяч доларів США.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683936-posolstvo-ssa-prokomentuvalo-situaciu-z-privatbankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683936-posolstvo-ssa-prokomentuvalo-situaciu-z-privatbankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683936-posolstvo-ssa-prokomentuvalo-situaciu-z-privatbankom.html
https://tass.ru/ekonomika/6348353
https://tass.ru/ekonomika/6348353
https://tass.ru/ekonomika/6348353
https://tass.ru/ekonomika/6348353
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2684001-orban-proponuvav-polsi-podiliti-zahidnu-ukrainu-polskij-politik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2684001-orban-proponuvav-polsi-podiliti-zahidnu-ukrainu-polskij-politik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2684001-orban-proponuvav-polsi-podiliti-zahidnu-ukrainu-polskij-politik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2684005-anukovic-daruvav-manafortu-banku-cornoi-ikri-za-40-tisac-zvit-mullera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2684005-anukovic-daruvav-manafortu-banku-cornoi-ikri-za-40-tisac-zvit-mullera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2684005-anukovic-daruvav-manafortu-banku-cornoi-ikri-za-40-tisac-zvit-mullera.html


 

Заява Росії про повне припинення співпраці 

з НАТО є фейком — Пристайко 

Заява Росії про «повне припинення» 

співробітництва з НАТО у військовій та у 

цивільній сферах, озвучена МЗС РФ 15 квітня, 

є лише черговим пропагандистським фейком.

 

 

У звіті Мюллера розповіли про плани РФ 

щодо Януковича та Донбасу 

“Мирний план", який пропонував керівникові 

кампанії Трампа Полу Манафорту російський 

розвідник Костянтин Килимник, передбачав 

створення на Сході України "автономної 

республіки" на чолі з президентом-утікачем 

Віктором Януковичем.

 

 

Україна посіла 102 місце в рейтингу свободи 

ЗМІ - Репортери без кордонів 

Україна цьогоріч посіла 102-ге місце у 

рейтингу свободи ЗМІ у світі, який склала 

міжнародна організація "Репортери без 

кордонів".

 

 

До Києва їде місія Європарламенту — 

спостерігати за другим туром 

Група депутатів Європарламенту в четвер 

вирушає в Україну для того, щоб взяти участь 

у спостережній місії за другим туром 

президентських виборів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683870-zaava-rosii-pro-povne-pripinenna-spivpraci-z-nato-e-fejkom-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683870-zaava-rosii-pro-povne-pripinenna-spivpraci-z-nato-e-fejkom-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683870-zaava-rosii-pro-povne-pripinenna-spivpraci-z-nato-e-fejkom-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683983-u-zviti-mullera-rozpovili-pro-plani-rf-sodo-anukovica-ta-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683983-u-zviti-mullera-rozpovili-pro-plani-rf-sodo-anukovica-ta-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683983-u-zviti-mullera-rozpovili-pro-plani-rf-sodo-anukovica-ta-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683395-ukraina-posila-102-misce-v-rejtingu-svobodi-zmi-reporteri-bez-kordoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683395-ukraina-posila-102-misce-v-rejtingu-svobodi-zmi-reporteri-bez-kordoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683395-ukraina-posila-102-misce-v-rejtingu-svobodi-zmi-reporteri-bez-kordoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683620-do-kieva-ide-misia-evroparlamentu-sposterigati-za-drugim-turom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683620-do-kieva-ide-misia-evroparlamentu-sposterigati-za-drugim-turom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683620-do-kieva-ide-misia-evroparlamentu-sposterigati-za-drugim-turom.html


 

Японія надасть грант на обладнання для 

Суспільного на $2 мільйони 

Україна та Японія уклали міжурядову Угоду 

про надання гранту на закупівлю для 

Національної суспільної телерадіокомпанії 

України обладнання на суму понад 2 млн 

доларів США.

 

ЮНІСЕФ пропонує проект на €5 мільйонів 

для тергромад сходу України 

ІСЕФ пропонує розпочати на сході України 

новий проект з розбудови системи 

інтегрованих соціальних послуг в ОТГ, об’єм 

фінансування складає 5 млн євро.

УКРАЇНА 

 

Термінове звернення Президента 

Президент України Петро Порошенко 

виступив із терміновим зверненням до 

українського народу.

 

 

ЦВК перенесла на годину дебати на 

Суспільному 

Центральна виборча комісія змінила час 

початку проведення дебатів кандидатів на пост 

Президента України з 20-ї на 21-у годину.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683698-aponia-nadast-grant-na-obladnanna-dla-suspilnogo-na-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683698-aponia-nadast-grant-na-obladnanna-dla-suspilnogo-na-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2683698-aponia-nadast-grant-na-obladnanna-dla-suspilnogo-na-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2683560-unisef-proponue-proekt-na-5-miljoniv-dla-tergromad-shodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2683560-unisef-proponue-proekt-na-5-miljoniv-dla-tergromad-shodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2683560-unisef-proponue-proekt-na-5-miljoniv-dla-tergromad-shodu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683832-zvernenna-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683832-zvernenna-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683888-cvk-perenesla-na-godinu-debati-na-suspilnomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683888-cvk-perenesla-na-godinu-debati-na-suspilnomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683888-cvk-perenesla-na-godinu-debati-na-suspilnomu.html


 

Президент розповів про плани Кремля щодо 

України 

езидент Росії Володимир Путін за п’ять 

останніх років не досяг жодної стратегічної 

цілі щодо України і зараз прагне реваншу та 

позбавлення Української держави 

незалежності.

  

 

Порошенко vs Зеленський: дані нового 

соцопитування 

У другому турі виборів Президента України 

52% голосуватимуть за шоумена, кандидата на 

пост президента Володимира Зеленського, 19% 

- за чинного главу держави Петра Порошенка.

 

МОЗ прокоментувало заяви Зеленського 

щодо медреформи 

У МОЗ наголошують, що заяви в інтерв'ю 

кандидата у президенти Володимира 

Зеленського стосовно реформ в охороні 

здоров’я демонструють його необізнаність у 

цьому питанні.

 

Зеленський про розпуск Ради: Нам це 

вигідно 

Кандидат на пост Президента Володимир 

Зеленський ще буде думати над можливістю 

розпуску парламенту нинішнього скликання, 

але обіцяє закон не порушувати.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683868-prezident-rozpoviv-pro-plani-kremla-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683868-prezident-rozpoviv-pro-plani-kremla-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683868-prezident-rozpoviv-pro-plani-kremla-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683648-porosenko-vs-zelenskij-e-dani-novogo-socopituvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683648-porosenko-vs-zelenskij-e-dani-novogo-socopituvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683648-porosenko-vs-zelenskij-e-dani-novogo-socopituvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683667-moz-prokomentuvalo-zaavi-zelenskogo-sodo-medreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683667-moz-prokomentuvalo-zaavi-zelenskogo-sodo-medreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683667-moz-prokomentuvalo-zaavi-zelenskogo-sodo-medreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683403-zelenskij-pro-rozpusk-radi-nam-ce-vigidno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683403-zelenskij-pro-rozpusk-radi-nam-ce-vigidno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683403-zelenskij-pro-rozpusk-radi-nam-ce-vigidno.html


 

Найбільш маразматичні ―правки‖ до 

мовного закону подавав Квартал 95 — 

Сюмар 

лова Комітету Верховної Ради з питань 

свободи слова та інформаційної політики 

Вікторія Сюмар відреагувала на частину 

інтерв'ю кандидата на пост Президента 

України Володимира Зеленського, в якій він 

прокоментував закон про мовні квоти і, 

 

В'ятровича втішило, як Зеленський 

сприймає Бандеру 

Голова Українського інституту національної 

пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що у 

кандидата на посаду Президента України 

Володимира Зеленського відсутнє цілісне 

бачення гуманітарної політики.

 

 

Україна заважає РФ відновити Радянський 

Союз — Муженко 

Росія намагається відновити територію 

колишнього Радянського Союзу, стати 

глобальним гравцем в геополітиці. Але на 

шляху реалізації цих амбіцій у неї стоїть 

Україна.

 

 

Дебати на "Олімпійському": прибічників 

кандидатів у президенти планують 

розділити 

ибічників кандидатів у президенти 

Володимира Зеленського і Петра Порошенка 

під час дебатів на НСК “Олімпійський”, за 

останніми домовленостями, планується 

розділити.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2683596-najbils-marazmaticni-pravki-do-movnogo-zakonu-podavav-kvartal-95-sumar.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Росія заборонила імпорт українських труб, 

картону та одягу 

Уряд Росії заборонив імпорт з України низки 

товарів.

 

 

Укргазбанк відновив програму пільгового 

кредитування білоруської техніки 

Укргазбанк підписав двосторонню угоду про 

партнерство з урядом Республіки Білорусь 

щодо початку чергового етапу кредитування 

українського бізнесу на придбання білоруської 

техніки з компенсацією.

 

Ринок нерухомості вперше за останні роки 

вийшов у плюс - експерт 

На ринку нерухомості України в першому 

кварталі 2019 року з'явилися ознаки зростання.

 

На Житомирщині будують ще одну сонячну 

електростанцію 

У Коростенському районі на Житомирщині 

будують сонячну електростанцію (СЕС) 25-30 

МВт, в яку інвестує компанія Upgrade Energy із 

Бельгії.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683933-rosia-zaboronila-import-ukrainskih-trub-kartonu-ta-odagu.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Що ми знаємо про ITLOS, або Як 

український МЗС загнав Росію у пастку 

Впродовж місяця українські моряки можуть 

вийти на волю за рішенням справжнього суду, 

а не імітованого московського

 

У Європарламенті закликали РФ звільнити 

Сущенка та інших політв’язнів 

Депутат Європарламенту від Британії Джулі 

Ворд закликала Росію звільнити всіх 

українських політичних в’язнів, зокрема, 

журналіста Романа Сущенка.

 

НАТО і ЄС єдині у вимогах до Росії щодо 

звільнення українських моряків 

НАТО і Європейський Союз мають потужну 

спільну позицію у вимогах до Росії щодо 

звільнення українських моряків, захоплених у 

листопаді минулого року.

 

Адвокат оскаржив продовження терміну 

арешту полоненого моряка Гриценка 

Постанову про продовження терміну тримання 

під вартою військовополоненого українського 

моряка Дениса Гриценка оскаржено.
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Звинувачення у держзраді: справу Коцаби 

розглядатиме Коломийський міськрайсуд 

Справу журналіста та блогера Руслана Коцаби, 

якого звинувачують у державній зраді, 

розглядатиме Коломийський міськрайсуд.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Порошенка назвали термін завершення 

судової реформи 

Президент України Петро Порошенко має 

намір упродовж двох років завершити реформу 

судової системи.

 

 

Окружний адмінсуд пояснив своє рішення 

щодо ПриватБанку 

В Окружному адміністративному суді Києва 

пояснили своє рішення стосовно визнання 

незаконною націоналізації ПриватБанку тим, 

що відповідачі у цій справі не довели 

правомірність віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних.

 

Суд відмовив у знятті арешту з рахунків у 

банку Януковича - ГПУ 

вченківський райсуд Києва відмовив у знятті 

арешту з низки рахунків у Всеукраїнському 

банку розвитку, який пов'язують з Віктором 

Януковичем.
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Верховний суд дозволив пов'язаній з 

Курченком компанії оскаржити передачу 

державі НПЗ 

Верховний суд постановив скасувати ухвалу 

Апеляційного суду Одеської області про 

закриття провадження у справі про передачу в 

оперативне управління державі ПАТ 

«Одеський нафтопереробний завод» і 

призначити новий розгляд у суді апеляційної 

інстанції.

 

Мінфін подає апеляцію на рішення суду 

щодо ПриватБанку 

У Міністерстві фінансів готуються до подання 

апеляції на рішення суду щодо незаконної 

націоналізації ПриватБанку.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

 

Скільки буде сцен, як добиратимуть 

аудиторію і запитання? 

21 квітня: що треба знати про дебати на 

“Олімпійському”? Що саме - нібито очевидно, 

але відомо наразі далеко не все …

 

 

Зеленський сказав, чи підтримує амністію 

бойовиків ―Л/ДНР‖ 

Кандидат на пост Президента України 

Володимир Зеленський каже, що в 

окупованого Донбасу не має бути особливого 

статусу, і планує повернути його в Україну за 

допомогою інформаційної війни.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683879-verhovnij-sud-dozvoliv-povazanij-z-kurcenkom-kompanii-oskarziti-peredacu-derzavi-npz.html
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За кого в другому турі голосуватимуть 

прихильники інших кандидатів 

Соціологічні дослідження та заяви політичних 

лідерів дозволяють пролити світло на 

перерозподіл електоральних симпатій 

українців в другому турі президентських 

виборів

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський, у разі обрання його 

президентом, хоче переїхати з АП в ореn 

space 

Кандидат на пост Президента України 

Володимир Зеленський заявив, що не бачить 

сенсу в державних резиденціях.

 

Українські студенти увійшли до ТОП-8 

конкурсу Ради Європи з прав людини 

Українські студентки увійшли до вісімки 

найкращих команд, які взяли участь у 7-му 

Європейському конкурсі навчальних судових 

процесів, фінальна частина якого завершилася 

у четвер у Європейському суді з прав людини.

 

 

Українцям цьогоріч вдасться уникнути 

повторення туристичного колапсу - експерт 

Українським туристам вдасться уникнути 

повторення минулорічного колапсу із 

затримкою та перенесенням авіарейсів , 

оскільки туроператори стали 

відповідальнішими під час планування турів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2683943-za-kogo-v-drugomu-turi-golosuvatimut-prihilniki-insih-kandidativ.html
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Долина "чорних" тюльпанів чекає на 

туристів 

На Львівщині туристів запрошує долина 

"чорних" тюльпанів. Рябчик шаховий зацвітає 

в заплаві Дністра в селі Надітичі.

 

Маршрут на Говерлу можуть відкрити 1 

травня 

Карпатський національний природний парк 

може відкрити маршрут на вершину Говерли 

вже 1 травня за умови, якщо не буде небезпеки 

лавин. Нині тут до 5 м снігу. 
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