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ТОП 

 

Вибори Президента: як голосували українці 

У неділю, 21 квітня, відбулося повторне 

голосування на чергових виборах Президента 

України.

 

 

Національний екзит-пол: Зеленський 

набирає 73% голосів, Порошенко - 25,5% 

За результатами Національного екзит-полу 

станом на 20:00, на виборах Президента 

України шоумен Володимир Зеленський 

набирає 73% голосів виборців, а чинний глава 

держави Петро Порошенко — 25,5%.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685466-vibori-prezidenta-ak-golosuut-ukrainci-u-drugomu-turi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685466-vibori-prezidenta-ak-golosuut-ukrainci-u-drugomu-turi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685998-nacionalnij-ekzitpol-zelenskij-nabirae-73-golosiv-porosenko-255.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685998-nacionalnij-ekzitpol-zelenskij-nabirae-73-golosiv-porosenko-255.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685998-nacionalnij-ekzitpol-zelenskij-nabirae-73-golosiv-porosenko-255.html


 

У штабі Зеленського вже святкують 

перемогу 

У штабі кандидата на посаду Президента 

Володимира Зеленського вітають результати 

екзит-полів, за якими він переміг на виборах, 

сам кандидат після промови з подякою пішов 

зі сцени.

 

 

Порошенко обіцяє Зеленському потужну 

опозицію 

Чинний Президент України Петро Порошенко 

заявляє, що після завершення своєї каденції 

продовжить активну політичну роботу в 

опозиції до влади.

 

Зеленський до пострадянських країн: 

Подивіться на нас - усе можливо 

Кандидат у президенти шоумен Володимир 

Зеленський закликав пострадянські країни 

подивитись на його результати і переконатись, 

що усе можливо.

 

 

Зеленський планує перезавантажити 

Мінський процес 

Кандидат в Президенти Володимир Зеленський 

заявив, що планує продовжувати Мінський 

процес.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685944-u-stabi-zelenskogo-vze-svatkuut-peremogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685944-u-stabi-zelenskogo-vze-svatkuut-peremogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685944-u-stabi-zelenskogo-vze-svatkuut-peremogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686052-porosenko-obicae-zelenskomu-potuznu-opoziciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686052-porosenko-obicae-zelenskomu-potuznu-opoziciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686052-porosenko-obicae-zelenskomu-potuznu-opoziciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685936-zelenskij-do-postradanskih-krain-podivitsa-na-nas-use-mozlivo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685936-zelenskij-do-postradanskih-krain-podivitsa-na-nas-use-mozlivo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685936-zelenskij-do-postradanskih-krain-podivitsa-na-nas-use-mozlivo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686004-zelenskij-planue-perezavantaziti-minskij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686004-zelenskij-planue-perezavantaziti-minskij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686004-zelenskij-planue-perezavantaziti-minskij-proces.html


 

Порошенко: Наша команда захищатиме 

Православну церкву України від реваншу 

Президент України Петро Порошенко заявляє, 

що його команда, що залишається в політиці, 

буде захищати Православну церкву України 

від реваншу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Швейцарії більшість голосів отримав 

Порошенко 

У Швейцарії за результатами повторного 

голосування на виборах Президента України 

більше голосів отримав Петро Порошенко.

 

 

Україна знову підтвердила репутацію 

демократичної країни - Пайфер 

Україна заслуговує на подальшу підтримку 

Заходу після того, як вона сьогодні знову 

підтвердила свою репутацію демократичної 

країни.

 

 

До суду в Гаазі направили відомості про 

"призов" кримчан до армії РФ 

Юристи "Кримської правозахисної групи" 

направили до Міжнародного кримінального 

суду (МКС) відомості про призов жителів 

окупованого Криму до Збройних сил Росії, 

вважаючи, що дана інформація має стати 

підставою для відкриття провадження.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685933-porosenko-nasa-komanda-zahisatime-pravoslavnu-cerkvu-ukraini-vid-revansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685933-porosenko-nasa-komanda-zahisatime-pravoslavnu-cerkvu-ukraini-vid-revansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685933-porosenko-nasa-komanda-zahisatime-pravoslavnu-cerkvu-ukraini-vid-revansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2686042-u-svejcarii-bilsist-golosiv-otrimav-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2686042-u-svejcarii-bilsist-golosiv-otrimav-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2686042-u-svejcarii-bilsist-golosiv-otrimav-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686067-ukraina-znovu-pidtverdila-reputaciu-demokraticnoi-kraini-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686067-ukraina-znovu-pidtverdila-reputaciu-demokraticnoi-kraini-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686067-ukraina-znovu-pidtverdila-reputaciu-demokraticnoi-kraini-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2685793-do-sudu-v-gaazi-napravili-vidomosti-pro-prizov-krimcan-do-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2685793-do-sudu-v-gaazi-napravili-vidomosti-pro-prizov-krimcan-do-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2685793-do-sudu-v-gaazi-napravili-vidomosti-pro-prizov-krimcan-do-armii-rf.html


 

Указ про євроінтеграцію не дасть змоги 

звернути з курсу на ЄС - Климпуш-

Цинцадзе 

Підписаний Президентом указ про питання 

європейської та євроатлантичної інтеграції не 

дає можливості звернути зі стратегічного 

курсу, адже закріплює задачі та обов’язки всіх 

органів влади в Україні на виконання цього 

курсу.

 

 

Посол сказала, чого чекають США від 

виборів в Україні 

Надзвичайний і Повноважний Посол США в 

Україні Марі Йованович та співробітники 

посольства очікують, що вибори в Україні 

відбудуться демократично та мирно.

 

Папа Франциск згадав про Україну у 

Великодній промові 

Папа Римський Франциск згадав Україну у 

своїй промові у Ватикані 21 квітня, коли 

християни відзначають свято Воскресіння 

Христового за Григоріанським календарем.

 

 

Аваков зустрівся з іноземними 

спостерігачами і послами 

Глава МВС Арсен Аваков провів зустріч з 

іноземними експертами, спостерігачами від 

Національного демократичного інституту, 

БДІПЛ ОБСЄ, Посольства США в Україні, 

Канадської місії спостереження Світового 

конгресу українців та Українського 

конгресового комітету Америки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685594-ukaz-pro-evrointegraciu-ne-dast-zmogi-zvernuti-z-kursu-na-es-klimpuscincadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685594-ukaz-pro-evrointegraciu-ne-dast-zmogi-zvernuti-z-kursu-na-es-klimpuscincadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685594-ukaz-pro-evrointegraciu-ne-dast-zmogi-zvernuti-z-kursu-na-es-klimpuscincadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685594-ukaz-pro-evrointegraciu-ne-dast-zmogi-zvernuti-z-kursu-na-es-klimpuscincadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685444-posol-skazala-cogo-cekaut-ssa-vid-viboriv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685444-posol-skazala-cogo-cekaut-ssa-vid-viboriv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685444-posol-skazala-cogo-cekaut-ssa-vid-viboriv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685742-papa-francisk-zgadav-pro-ukrainu-u-velikodnij-promovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685742-papa-francisk-zgadav-pro-ukrainu-u-velikodnij-promovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685742-papa-francisk-zgadav-pro-ukrainu-u-velikodnij-promovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685906-avakov-zustrivsa-z-inozemnimi-sposterigacami-i-poslami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685906-avakov-zustrivsa-z-inozemnimi-sposterigacami-i-poslami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685906-avakov-zustrivsa-z-inozemnimi-sposterigacami-i-poslami.html


 

ЦВК пояснила, звідки черги на дільницях за 

кордоном 

У Центральній виборчій комісії заявляють про 

відсутність проблем з перебігом голосування 

на виборчих дільницях за кордоном, а черги 

пояснюють специфікою роботи 

дипломатичних установ, де розташоване 

дільниці.

УКРАЇНА  

 

Зеленський прокоментував свої слова про 

"повстанців ДНР і ЛНР" 

ндидат у Президенти України Володимир 

Зеленський прокоментував свої слова про 

"повстанців" із терористичних організацій 

"ЛНР" і "ДНР", заявивши, що "мав на увазі 

бунтарів, які проти України".

 

Зеленський: Ми будемо призначати нових 

людей, а Луценко – це стара команда 

Кандидат у Президенти Володимир Зеленський 

у разі підтвердження своєї перемоги на 

виборах має намір провести окрему прес-

конференцію, на якій оголосить про кадрові 

призначення.

 

Гройсман привітав Зеленського з перемогою 

і подякував Порошенку 

Премєр-міністр Володимир Гройсман привітав 

Володимира Зеленського з перемогою на 

виборах і подякував чинному главі держави 

Петру Порошенку за його 5 років на цій посаді.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685686-cvk-poasnila-zvidki-cergi-na-dilnicah-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685686-cvk-poasnila-zvidki-cergi-na-dilnicah-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685686-cvk-poasnila-zvidki-cergi-na-dilnicah-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685680-zelenskij-prokomentuvav-svoi-slova-pro-povstanciv-dnr-i-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685680-zelenskij-prokomentuvav-svoi-slova-pro-povstanciv-dnr-i-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685680-zelenskij-prokomentuvav-svoi-slova-pro-povstanciv-dnr-i-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685983-zelenskij-mi-budemo-priznacati-novih-ludej-a-lucenko-ce-stara-komanda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685983-zelenskij-mi-budemo-priznacati-novih-ludej-a-lucenko-ce-stara-komanda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685983-zelenskij-mi-budemo-priznacati-novih-ludej-a-lucenko-ce-stara-komanda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686015-grojsman-privitav-zelenskogo-z-peremogou-i-podakuvav-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686015-grojsman-privitav-zelenskogo-z-peremogou-i-podakuvav-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686015-grojsman-privitav-zelenskogo-z-peremogou-i-podakuvav-porosenku.html


 

ЦВК отримала майже 2,9% електронних 

протоколів 

Станом на цю годину Центральна виборча 

комісія отримала дані 2,89% електронних 

протоколів підрахунку голосів на виборах 

Президента України.

 

 

У Зеленського хочуть прописати в законі, як 

називати бойовиків 

Представник виборчого штабу Володимира 

Зеленського Дмитро Разумков вважає за 

необхідне на законодавчому рівні визначитися 

із термінологією щодо бойовиків на Донбасі.

 

 

ОПОРА: Найвища явка на сході України, 

найнижча - на заході 

За даними паралельного підрахунку ОПОРИ, 

явка виборці станом на 12:00 становила 25,7%.

 

 

Данилюк не підтверджує, що йому 

пропонували крісло глави МЗС після 

виборів 

Член команди кандидата у Президенти 

Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів 

Олександр Данилюк не підтверджує, що йому 

пропонували посаду міністра закордонних 

справ після президентських виборів, і зазначає, 

що його не цікавить ця посада.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686064-cvk-otrimala-majze-29-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686064-cvk-otrimala-majze-29-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686064-cvk-otrimala-majze-29-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685759-u-zelenskogo-hocut-propisati-v-zakoni-ak-nazivati-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685759-u-zelenskogo-hocut-propisati-v-zakoni-ak-nazivati-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685759-u-zelenskogo-hocut-propisati-v-zakoni-ak-nazivati-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685762-opora-najvisa-avka-na-shodi-ukraini-najnizca-na-zahodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685762-opora-najvisa-avka-na-shodi-ukraini-najnizca-na-zahodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685762-opora-najvisa-avka-na-shodi-ukraini-najnizca-na-zahodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685877-daniluk-ne-pidtverdzue-so-jomu-proponuvali-krislo-glavi-mzs-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685877-daniluk-ne-pidtverdzue-so-jomu-proponuvali-krislo-glavi-mzs-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685877-daniluk-ne-pidtverdzue-so-jomu-proponuvali-krislo-glavi-mzs-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2685877-daniluk-ne-pidtverdzue-so-jomu-proponuvali-krislo-glavi-mzs-pisla-viboriv.html


 

Православна Церква України вперше 

провела літургію з сурдоперекладом 

огодні у кафедральному соборі Православної 

Церкви України відбулася знакова подія: 

митрополит Епіфаній звершив Божественну 

літургію, яку вперше перекладали мовою 

жестів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Порошенко запевняє, що його команда не 

допустить банківської кризи 

Президент України Петро Порошенко 

наголошує, що його команда захищатиме 

стабільність фінансово-банківської системи, 

аби зберегти кошти вкладників ПриватБанку.

 

 

Суд скасував поруку Коломойського щодо 

ПриватБанку 

Печерський райсуд Києва 20 квітня визнав 

недійсним договір про особисту поруку Ігоря 

Коломойського за кредитами рефінансування, 

які були видані ПриватБанку до входження 

держави в капітал.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

―Зе-команда‖ у день виборів розмістила 430 

рекламних дописів у Facebook - ЧЕСНО 

У день виборів “Команда Зеленського” у 

Facebook має 430 активних рекламних дописів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685850-pravoslavna-cerkva-ukraini-vperse-provela-liturgiu-z-surdoperekladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685850-pravoslavna-cerkva-ukraini-vperse-provela-liturgiu-z-surdoperekladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685850-pravoslavna-cerkva-ukraini-vperse-provela-liturgiu-z-surdoperekladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2686017-porosenko-zapevnae-so-jogo-komanda-ne-dopustit-bankivskoi-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2686017-porosenko-zapevnae-so-jogo-komanda-ne-dopustit-bankivskoi-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2686017-porosenko-zapevnae-so-jogo-komanda-ne-dopustit-bankivskoi-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2685268-sud-skasuvav-poruku-kolomojskogo-sodo-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2685268-sud-skasuvav-poruku-kolomojskogo-sodo-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2685268-sud-skasuvav-poruku-kolomojskogo-sodo-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685682-zekomanda-u-den-viboriv-rozmistila-430-reklamnih-dopisiv-u-facebook-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685682-zekomanda-u-den-viboriv-rozmistila-430-reklamnih-dopisiv-u-facebook-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685682-zekomanda-u-den-viboriv-rozmistila-430-reklamnih-dopisiv-u-facebook-cesno.html


 

 

Зеленському за "засвічений" бюлетень 

загрожує штраф до 48 тисяч 

Кандидату у Президенти Володимиру 

Зеленському за демонстрацю виборчого 

бюлетеня загрожує штраф у розмірі від 28 до 

48 тис. грн.

 

 

Поліція відкрила 10 справ через 

"замінування" і виборчі порушення 

Поліція порушила десять кримінальних справ 

через повідомлення про замінування і 

незаконне використання виборчого бюлетеня.

 

 

Дружина депутата Мосійчука потрапила у 

ДТП, поліція відкрила справу 

Нацполіція порушила справу за фактом ДТП за 

участі дружини депутата від Радикальної партії 

Ігоря Мосійчука.

 

 

На дільницю, де голосував Зеленський, 

проривалася напівоголена учасниця Femen 

До дільниці, де мав голосувати кандидат у 

Президенти Володимир Зеленський, 

намагалася пройти напівоголена жінка з руху 

Femen.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685739-zelenskomu-za-zasvicenij-buleten-zagrozue-straf-do-48-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685739-zelenskomu-za-zasvicenij-buleten-zagrozue-straf-do-48-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685739-zelenskomu-za-zasvicenij-buleten-zagrozue-straf-do-48-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2685781-policia-vidkrila-10-sprav-cerez-zaminuvanna-i-viborci-porusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2685781-policia-vidkrila-10-sprav-cerez-zaminuvanna-i-viborci-porusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2685781-policia-vidkrila-10-sprav-cerez-zaminuvanna-i-viborci-porusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685469-druzina-deputata-mosijcuka-potrapila-u-dtp-policia-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685469-druzina-deputata-mosijcuka-potrapila-u-dtp-policia-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685469-druzina-deputata-mosijcuka-potrapila-u-dtp-policia-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685541-na-dilnicu-de-golosuvav-zelenskij-prorivalasa-napivogolena-ucasnica-femen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685541-na-dilnicu-de-golosuvav-zelenskij-prorivalasa-napivogolena-ucasnica-femen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685541-na-dilnicu-de-golosuvav-zelenskij-prorivalasa-napivogolena-ucasnica-femen.html


 

На Закарпатті розсилають СМС про "зміну 

системи голосування" — ОПОРА 

Виборцям на Закарпатті присилають смс-

повідомлення з повідомленнями про, нібито, 

"зміну системи голосування" і проханням 

голосувати за кандидата, якого виборець не 

підтримує — інакше "голос не зарахують".

 

 

Аеропорти і ТРЦ масово "мінують" з 

ОРДЛО 

З окупованих територій надходять фальшиві 

повідомлення про замінування аеропортів і 

торговельних центрів.

 

 

Заступник голови Запорізької облради 

показав у соцмережі заповнений бюлетень 

Заступник голови Запорізької обласної ради 

Владислав Марченко виклав фото заповненого 

бюлетеня.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Микола Яковченко. 2. Хвеномени не 

зриваються 

Завершуємо, у рамках проекту “КАЛИНОВИЙ 

К@ТЯГ”, розповідь про українського актора 

театру й кіно Миколу Яковченка

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685807-na-zakarpatti-rozsilaut-sms-pro-zminu-sistemi-golosuvanna-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685807-na-zakarpatti-rozsilaut-sms-pro-zminu-sistemi-golosuvanna-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685807-na-zakarpatti-rozsilaut-sms-pro-zminu-sistemi-golosuvanna-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2685725-aeroporti-i-trc-masovo-minuut-z-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2685725-aeroporti-i-trc-masovo-minuut-z-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2685725-aeroporti-i-trc-masovo-minuut-z-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685717-zastupnik-golovi-zaporizkoi-oblradi-pokazav-u-socmerezi-zapovnenij-buleten.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685717-zastupnik-golovi-zaporizkoi-oblradi-pokazav-u-socmerezi-zapovnenij-buleten.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2685717-zastupnik-golovi-zaporizkoi-oblradi-pokazav-u-socmerezi-zapovnenij-buleten.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684941-mikola-akovcenko-2-hvenomeni-ne-zrivautsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684941-mikola-akovcenko-2-hvenomeni-ne-zrivautsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684941-mikola-akovcenko-2-hvenomeni-ne-zrivautsa.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Керівники держави привітали із 

Великоднем християн західного обряду 

Президент Петро Порошенко привітав із 

Великоднем християн України західного 

обряду.

 

 

Міграційна служба за день виборів видала 

понад 15 тисяч ID-карток 

Територіальні органи та підрозділи Державної 

міграційної служби по всій Україні упродовж 

трьох останніх днів видали 15 003 ID-картки 

(інформація станом на 15 годину 21 квітня 

2019 року).

 

 

Палац Потоцьких запропонує всім охочим 

стати дзвонарями 

У палаці Потоцьких в Івано-Франківську на 

Великдень встановлять дзвони, в які зможуть 

ударити всі охочі.

 

 

Українцям обіцяють потепління до 

Великодня 

У понеділок, 22 квітня на Правобережжі 

України очікуються заморозки на поверхні 

ґрунту, а на Лівобережжі - в повітрі.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685561-prezident-privitav-iz-velikodnem-hristian-zahidnogo-obradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685561-prezident-privitav-iz-velikodnem-hristian-zahidnogo-obradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685561-prezident-privitav-iz-velikodnem-hristian-zahidnogo-obradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685824-migracijna-sluzba-za-den-viboriv-vidala-ponad-15-tisac-idkartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685824-migracijna-sluzba-za-den-viboriv-vidala-ponad-15-tisac-idkartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2685824-migracijna-sluzba-za-den-viboriv-vidala-ponad-15-tisac-idkartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2685525-palac-potockih-zaproponue-vsim-ohocim-stati-dzvonarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2685525-palac-potockih-zaproponue-vsim-ohocim-stati-dzvonarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2685525-palac-potockih-zaproponue-vsim-ohocim-stati-dzvonarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2685711-ukraincam-obicaut-poteplinna-do-velikodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2685711-ukraincam-obicaut-poteplinna-do-velikodna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2685711-ukraincam-obicaut-poteplinna-do-velikodna.html
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