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ТОП 

 

Порошенко запевнив, що не дасть 

повернутися олігархам-утікачам 

Кандидат у Президенти, чинний Глава держави 

Петро Порошенко обіцяє не допустити 

повернення олігархів-утікачів в Україну.

 

 

Зеленський обіцяє зробити все, щоб 

закінчити війну 

Кандидат у Президенти Володимир Зеленський 

обіцяє в разі перемоги закінчити війну. 
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Порошенко - Зеленському: За п’ять років 

ми зробили більше, ніж за 25. А де були ви? 

Чинний Глава держави та кандидат у 

Президенти Петро Порошенко заявив, що за 

останні п’ять років Україна зробила і досягла 

більше, аніж за чверть століття до цього, а в 

той час його опонент, кандидат у Президенти 

Володимир Зеленський ображав жартами 

Україну. 

  

 

Зеленський каже, що просив Путіна "не 

ставити на коліна Україну‖ 

ндидат у Президенти України шоумен 

Володимир Зеленський прокоментував фразу 

про намір стати на коліна перед президентом 

РФ Володимиром Путіним, зазначивши, що 

просив його “не ставити на коліна Україну”.

  

 

У МВФ прокоментували рішення суду щодо 

ПриватБанку 

раїнська влада має продовжувати свої зусилля, 

аби домогтися відшкодування втрат 

проблемних банків їхніми власниками та 

пов'язаними особами.

 

 

Забужко заявляє про загрозу демонтажу 

держави 

Письменниця Оксана Забужко вважає, що під 

виглядом "демократичних виборів" може 

відбутися спецоперація з повзучої окупації 

України зовнішніми силами та демонтажу 

нашої держави, який не вдалося здійснити в 

2014 році.
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Справа ПриватБанку: Голова ОАСК 

скаржиться на тиск з боку Порошенка 

Голова Окружного адмінсуду столиці Павло 

Вовк розцінив як погрозу доручення 

Президента Петра Порошенка Службі безпеки 

й Генпрокуратурі перевірити суддів, які 

ухвалили рішення щодо незаконності 

націоналізації ПриватБанку.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна відновить контроль над своїми 

кордонами - Волкер 

США підтримує демократичну Україну, й 

упевнені, що вона відновить контроль над 

своїми територіями, включаючи й нині 

тимчасово окупований Росією Крим.

 

Україна в ООН висловлює протест щодо 

нових репресій в окупованому Криму 

У п’ятницю, 19 квітня, постійний представник 

України при ООН Володимир Єльченко 

висловив протест через засудження 

українських громадян у Сімферополі та 

поінформував генсека ООН Антоніу Гутерріша 

про чергове порушення прав людини на 

окупованому півострові.

 

 

У Токійському університеті розпочався 

Тиждень України 

ждень України розпочався в Токійському 

університеті іноземних мов. Про це йдеться на 

сторінці Посольства України в Японії 

у Facebook.
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Європейські депутати вдягнули вишиванки 

на знак підтримки України 

Євродепутат від Португалії Жузе Інасіу Фаріа 

(José Inácio Faria) вдягнув вишивану сорочку 

на знак підтримки України у рамках 

всесвітньої акції "День вишиванки - день 

солідарності з Україною".

УКРАЇНА 

 

Зеленський каже, що посадить 

Коломойського, якщо той порушить закон 

Кандидат на пост Президента України 

Володимир Зеленський каже, що в разі 

обрання його главою держави садитиме за 

ґрати всіх, хто порушить закон, в тому числі 

свого бізнес-партнера, олігарха Ігоря 

Коломойського.

 

 

Петренко сказав, коли підготують апеляцію 

щодо ПриватБанку 

В Окружному адміністративному суді Києва 

ще не повідомили сторонам, коли підготують 

повний текст рішення, яким визнано 

незаконною націоналізацію ПриватБанку.

 

 

МОЗ спростовує фейки Комаровського, які 

прозвучали в ефірі 1+1 

У МОЗ України спростували фейки щодо 

ситуації у медичній галузі України, які озвучив 

Євген Комаровський, що є радником з питань 

охорони здоров’я кандидата у Президенти 

Володимира Зеленського.
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Порошенко назвав Зеленського "яскравою 

обгорткою тих, хто втік у 2013 році" 

Президент Петро Порошенко назвав кандидата 

у президенти Володимира Зеленського 

"яскравою обгорткою тих, хто втік у 2013 

році". 

 

Ми будемо боротися до останньої краплі 

крові за Крим — Марина Порошенко 

Марина Порошенко запевнила кримських 

татар, що вся Україна солідарна з ними і разом 

з ними зробить все, щоб в найближчому 

майбутньому повернути Крим в Україну.

 

 

ОПОРА: Зеленський у ДВК має 48% 

представників, Порошенко — 37% 

48% членів дільничних виборчих комісій 

представляють кандидата у Президенти 

Володимира Зеленського, 37% - Петра 

Порошенка, ще 15% сформовані окружними 

виборчими комісіями.

 

Ложкін заявляє, що не зустрічався з 

Коломойським в Ізраїлі 

Колишній глава Адміністрації Президента 

Борис Ложкін заявив, що він не зустрічався з 

бізнесменом Ігорем Коломойським в Ізраїлі.
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ЕКОНОМІКА 

 

Ефект від аукціонів на ProZorro вже 

перевищив 16 мільярдів - МЕРТ 

Ефект від електронних аукціонів на 

ProZorro.Продажі вже перевищив 16 млрд 

гривень.

 

 

В Україні відкрили одну з найбільших в 

Європі сонячних електростанцій 

На Дніпропетровщині біля села 

Старозаводське Нікопольського району 

відкрили найбільшу сонячну електростанцію 

України, яка увійшла до трійки найбільших в 

Європі.

 

 

Укренерго та угорський оператор MAVIR 

підпишуть нову експлуатаційну угоду 

 "НЕК "Укренерго" та угорський оператор 

системи передачі MAVIR підпишуть нову 

експлуатаційну угоду у червні 2019 року.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Клих посивів, а Сенцов пише листи: як 

живуть політв’язні у тюрмах РФ 

Відома російська правозахисниця Тетяна Щур 

повідомила про стан здоров'я та побутові 

деталі життя чотирьох українських політв'язнів 

у Росії: Станіслава Клиха, Олега Сенцова, 

Олександра Кольченка, Володимира Балуха.
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Розенко на врученні третьої ―Золотої Дзиґи‖ 

нагадав про Сенцова 

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко пообіцяв 

підтримку українському кінематографу, 

заперечивши тим самим одному з кандидатів у 

Президенти.

 

"Справа Хізб ут-Тахрір": трьох активістів 

залишили під вартою до 15 травня 

"Суд" у Криму відхилив апеляційні скарги 

щодо трьох з 23-х кримськотатарських 

активістів, заарештованих і вивезених до 

Ростовської області РФ після масових обшуків 

на окупованому півострові.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Окружний адмінсуд ухвалив ще одне 

рішення щодо ПриватБанку на користь 

Коломойського - НБУ 

ужний адміністративний суд Києва 18 квітня 

ухвалив ще одне рішення щодо процедури 

націоналізації ПриватБанку, яким повністю 

задовольнив позов підконтрольної 

колишньому акціонеру ПриватБанку Ігорю 

Коломойському кіпрської компанії Triantal 

Investments Ltd.

 

 

В Одесі облили нечистотами депутата 

Найєма 

Група молодиків спортивної статури 

спробувала зірвати 19 квітня брифінг депутата 

Мустафи Найєма щодо збереження Літнього 

театру як пам'ятки садово-паркового мистецтва 

і недопущення будівництва торговельного 

центру, вони облили нардепа нечистотами.
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Муженко заявляє, що йому та родині може 

загрожувати небезпека 

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор 

Муженко не впевнений у безпеці себе та своєї 

сім'ї. 

 

У Красногорівці відбудували опірну школу, 

обстріляну російською артилерією 

У прифронтовому місті Красногорівка на 

Донеччині відновили будівлю опорної школи, 

обстріляної російською артилерією. Наразі 

тривають роботи з облаштування будівлі.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Страх і ненависть на виборчих дільницях 

Перевинайти демократію в епоху треш-інтернету. 

Відчуваєте, немов геть перестали розуміти, що 

відбувається у світі, чого чекати, як зміниться 

ситуація за день, тиждень, місяць, рік? 

Звикайте. 

 

Роспроп про українські вибори: між 

«диктатурою» і «фарсом» 

У 2018-2019 роках російське ТБ знову 

«переселило» росіян в Україну. Через два дні в 

Україні і на виборчих дільницях за кордоном 

відбудеться другий тур президентських 

виборів. 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Вино, кава та кіно: аполітична афіша на 19-

21 квітня 

Оскільки градус напруги в суспільстві 

напередодні виборів зашкалює, розповідаємо, 

як трошки відволіктися від політичних тем.

 

Українські військові відзначатимуть три 

нові свята - Порошенко підписав укази 

Президент Петро Порошенко підписав укази 

про відзначення Дня піхоти 6 травня, Дня 

резервіста 18 травня та Дня сержанта Збройних 

сил України  - 18 листопада.

 

 

Омелян презентував арт-потяг ГогольTrain 

на залізничному вокзалі в Києві 

Арт-потяг ГогольTrain, який повезе до 

Маріуполя учасників та гостей фестивалю 

Гогольfest, презентували у п’ятницю на 

залізничному вокзалі «Південний» у Києві.

 

Фестиваль писанок розпочався у Львові 

У місті Лева стартував традиційний 

передвеликодній Фестиваль писанок. 

Півметрові яйця, розмальовані та прикрашені 

майстрами, зайняли цілу площу перед 

Домініканським собором.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684252-vino-kava-ta-kino-apoliticna-afisa-na-1921-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684252-vino-kava-ta-kino-apoliticna-afisa-na-1921-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684252-vino-kava-ta-kino-apoliticna-afisa-na-1921-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2684665-ukrainski-vijskovi-vidznacatimut-tri-novi-svata-porosenko-pidpisav-ukazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2684665-ukrainski-vijskovi-vidznacatimut-tri-novi-svata-porosenko-pidpisav-ukazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2684665-ukrainski-vijskovi-vidznacatimut-tri-novi-svata-porosenko-pidpisav-ukazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684559-omelan-prezentuvav-artpotag-gogoltrain-na-zaliznicnomu-vokzali-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684559-omelan-prezentuvav-artpotag-gogoltrain-na-zaliznicnomu-vokzali-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684559-omelan-prezentuvav-artpotag-gogoltrain-na-zaliznicnomu-vokzali-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2684576-festival-pisanok-rozpocavsa-u-lvovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2684576-festival-pisanok-rozpocavsa-u-lvovi.html


 

Кохання розквітне в замку Сент-Міклош у 

травні 

У селищі Чинадієво на Закарпатті 4-5 травня 

відбудеться 4-й флористичний фестиваль 

"Кохання в Сент-Міклоші".

 

Бердянськ цього сезону очікує на понад 1,5 

мільйона відпочивальників 

Понад 1,5 мільйона туристів цього року очікує 

прийняти у себе курортний Бердянськ, що на 

узбережжі Азовського моря.
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