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ВИБОРИ – 2019 

 

Виступ Порошенка у виборчому штабі 

Ми не виграли бій, але не програли битву

 

ЦВК опрацювала понад 80% електронних 

протоколів 

Центральна виборча комісія опрацювала 

80,78% електронних протоколів другого туру 

виборів Президента України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686158-mi-ne-vigrali-bij-ale-ne-prograli-bitvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686158-mi-ne-vigrali-bij-ale-ne-prograli-bitvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686234-cvk-opracuvala-ponad-80-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686234-cvk-opracuvala-ponad-80-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686234-cvk-opracuvala-ponad-80-elektronnih-protokoliv.html


 

Другий тур виборів Президента України 

пройшов успішно - ЦВК 

Повторне голосування на чергових виборах 

Президента відбулося без суттєвих порушень, і 

багато міжнародних партнерів можуть 

повчитися в України, як проводити вибори.

 

У Зеленського кажуть, що не планують 

розпуск Ради 

Питання щодо розпуску Верховної Ради на 

сьогодні не має обговорюватися. 

 

Команда Порошенка має намір взяти 

реванш на парламентських виборах - 

Гончаренко 

Команда Петра Порошенка, який визнав 

поразку на президентських виборах, 

сподівається «взяти реванш» на виборах до 

парламенту.

СВІТ 

 

У Трампа утримаються від юридичної 

відповіді на звіт Мюллера 

Адвокат президента США Руді Джуліані 

заявив, що юридична команда Дональда 

Трампа поки утримається від публікації 

розширеної відповіді на оприлюднений звіт 

спецпрокурора Роберта Мюллера.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686091-drugij-tur-viboriv-prezidenta-ukraini-projsov-uspisno-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686091-drugij-tur-viboriv-prezidenta-ukraini-projsov-uspisno-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686091-drugij-tur-viboriv-prezidenta-ukraini-projsov-uspisno-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686143-u-zelenskogo-kazut-so-ne-planuut-rozpusk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686143-u-zelenskogo-kazut-so-ne-planuut-rozpusk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686143-u-zelenskogo-kazut-so-ne-planuut-rozpusk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686222-komanda-porosenka-mae-namir-vzati-revans-na-parlamentskih-viborah-goncarenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686222-komanda-porosenka-mae-namir-vzati-revans-na-parlamentskih-viborah-goncarenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686222-komanda-porosenka-mae-namir-vzati-revans-na-parlamentskih-viborah-goncarenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686222-komanda-porosenka-mae-namir-vzati-revans-na-parlamentskih-viborah-goncarenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686217-u-trampa-utrimautsa-vid-uridicnoi-vidpovidi-na-zvit-mullera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686217-u-trampa-utrimautsa-vid-uridicnoi-vidpovidi-na-zvit-mullera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686217-u-trampa-utrimautsa-vid-uridicnoi-vidpovidi-na-zvit-mullera.html


 

На президентських виборах у Північній 

Македонії лідирує провладний кандидат 

Лідером першого туру президентських виборів 

у Північній Македонії став висуванець 

правлячої коаліції на чолі з Соціал-

демократичним союзом Стево Пандеровськи.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трамп підтвердив готовність підтримувати 

реформи в Україні - Білий дім 

Президент США Дональд Трамп у розмові з 

переможцем президентських виборів в Україні 

Володимиром Зеленським підтвердив 

готовність Вашингтона надалі підтримувати 

реформи та зміцнення демократії в Україні.

 

Туск привітав Зеленського: ЄС продовжить 

підтримувати Україну 

Президент Європейської Ради Дональд Туск 

привітав Володимира Зеленського з перемогою 

на виборах Президента України.

 

Столтенберг привітав Зеленського з 

перемогою 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

привітав Володимира Зеленського з перемогою 

на виборах Президента України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686094-na-prezidentskih-viborah-u-pivnicnij-makedonii-lidirue-provladnij-kandidat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686094-na-prezidentskih-viborah-u-pivnicnij-makedonii-lidirue-provladnij-kandidat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686094-na-prezidentskih-viborah-u-pivnicnij-makedonii-lidirue-provladnij-kandidat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686247-tramp-pidtverdiv-gotovnist-pidtrimuvati-reformi-v-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686247-tramp-pidtverdiv-gotovnist-pidtrimuvati-reformi-v-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686247-tramp-pidtverdiv-gotovnist-pidtrimuvati-reformi-v-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686107-tusk-privitav-zelenskogo-es-prodovzit-pidtrimuvati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686107-tusk-privitav-zelenskogo-es-prodovzit-pidtrimuvati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686107-tusk-privitav-zelenskogo-es-prodovzit-pidtrimuvati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686096-stoltenberg-privitav-zelenskogo-z-peremogou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686096-stoltenberg-privitav-zelenskogo-z-peremogou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686096-stoltenberg-privitav-zelenskogo-z-peremogou.html


 

Зеленський подякував Макрону за 

привітання 

Кандидат у президенти України Володимира 

Зеленський, який, за даними Національного 

екзит-полу, є лідером виборчих перегонів, 

подякував президентові Франції Емманюелю 

Макрону за привітання.

 

Курц і Дуда привітали Зеленського з 

перемогою 

Канцлер Австрії Себастіан Курц і президент 

Польщі Анджей Дуда привітали Володимира 

Зеленського з перемогою на президентських 

виборах в Україні.

 

Глава МЗС Британії - Зеленському: Тепер 

ви справді слуга народу 

Міністр закордонних справ Великої Британії 

Джеремі Хант привітав Володимира 

Зеленського з перемогою на виборах 

Президента України і наголосив, що тепер він 

справді стане слугою народу.

 

Гуайдо привітав Зеленського з перемогою 

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 

привітав переможця президентських перегонів 

в Україні Володимира Зеленського та 

відзначив важливість вільних виборів.

 

Президент Вірменії привітав Зеленського та 

побажав йому успіхів 

Президент Вірменії Нікол Пашинян висловив 

сподівання, що Володимир Зеленський на 

посту Президента України сприятиме розвитку 

відносин між народами, і побажав йому успіху.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686151-zelenskij-podakuvav-makronu-za-privitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686151-zelenskij-podakuvav-makronu-za-privitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686151-zelenskij-podakuvav-makronu-za-privitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686141-kurc-i-duda-privitali-zelenskogo-z-peremogou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686141-kurc-i-duda-privitali-zelenskogo-z-peremogou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686141-kurc-i-duda-privitali-zelenskogo-z-peremogou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686153-glava-mzs-britanii-zelenskomu-teper-vi-spravdi-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686153-glava-mzs-britanii-zelenskomu-teper-vi-spravdi-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686153-glava-mzs-britanii-zelenskomu-teper-vi-spravdi-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686230-guajdo-privitav-zelenskogo-z-peremogou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686230-guajdo-privitav-zelenskogo-z-peremogou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686161-prezident-virmenii-privitav-zelenskogo-ta-pobazav-jomu-uspihiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686161-prezident-virmenii-privitav-zelenskogo-ta-pobazav-jomu-uspihiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686161-prezident-virmenii-privitav-zelenskogo-ta-pobazav-jomu-uspihiv.html


 

Волкер подякував Порошенку за відданість 

демократії 

Спецпредставник Державного департаменту 

США з питань України Курт Волкер висловив 

вдячність Президентові Петру Порошенку за 

лідерство в складні часи та відданість 

демократії.

 

Єврокомісар Ган закликав Зеленського 

продовжити боротьбу з корупцією 

Європейський комісар з питань європейської 

політики сусідства і розширення Йоганнес Ган 

привітав Володимира Зеленського з перемогою 

на виборах Президента України і закликав 

продовжувати реформи та боротьбу з 

корупцією.

 

Приклад України міг би спонукати росіян 

вимагати демократичніших виборів – 

Пайфер 

Відкритий процес голосування на виборах в 

Україні міг би посилити прагнення людей у 

Росії до демократичних виборів у своїй країні.

 

Климпуш-Цинцадзе: До виборів у Раду 

можемо багато зробити для вступу до ЄС і 

НАТО 

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-

Цинцадзе сподівається, що до парламентських 

виборів уряд встигне зробити ще багато для 

просування України на шляху вступу до ЄС і 

НАТО.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686202-volker-podakuvav-porosenku-za-viddanist-demokratii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686202-volker-podakuvav-porosenku-za-viddanist-demokratii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686202-volker-podakuvav-porosenku-za-viddanist-demokratii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686176-evrokomisar-gan-zaklikav-zelenskogo-prodovziti-borotbu-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686176-evrokomisar-gan-zaklikav-zelenskogo-prodovziti-borotbu-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686176-evrokomisar-gan-zaklikav-zelenskogo-prodovziti-borotbu-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686183-priklad-ukraini-mig-bi-sponukati-rosian-vimagati-demokraticnisih-viboriv-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686183-priklad-ukraini-mig-bi-sponukati-rosian-vimagati-demokraticnisih-viboriv-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686183-priklad-ukraini-mig-bi-sponukati-rosian-vimagati-demokraticnisih-viboriv-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686183-priklad-ukraini-mig-bi-sponukati-rosian-vimagati-demokraticnisih-viboriv-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686078-klimpuscincadze-do-viboriv-u-radu-mozemo-bagato-zrobiti-dla-vstupu-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686078-klimpuscincadze-do-viboriv-u-radu-mozemo-bagato-zrobiti-dla-vstupu-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686078-klimpuscincadze-do-viboriv-u-radu-mozemo-bagato-zrobiti-dla-vstupu-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686078-klimpuscincadze-do-viboriv-u-radu-mozemo-bagato-zrobiti-dla-vstupu-do-es-i-nato.html


 

Ситуація з ПриватБанком: Южаніна 

сподівається, що Україна отримає транші 

МВФ 

Голова Комітету ВР з питань податкової та 

митної політики Ніна Южаніна сподівається, 

що МВФ не змінить свого рішення щодо 

надання Україні двох траншів цього року через 

останні судові рішення щодо ПриватБанку.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Вибори президента: демократія так 

демократія 

За попередніми даними, наступний президент 

України – Володимир Зеленський. Українці 

обрали його свідомо, вільно і демократично

 

Кандидати у президенти пройшли тест на 

цивілізованість — аналітик 

Обидва кандидати у президенти пройшли «тест 

на цивілізованість», а тепер зробити це мають і 

їхні виборці.

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 квітня. Пам’ятні дати 

В ці дні, у 1918 році, Донбас і Крим були 

звільнені від більшовиків.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2686131-situacia-iz-privatbankom-uzanina-spodivaetsa-so-ukraina-otrimae-transi-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2686131-situacia-iz-privatbankom-uzanina-spodivaetsa-so-ukraina-otrimae-transi-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2686131-situacia-iz-privatbankom-uzanina-spodivaetsa-so-ukraina-otrimae-transi-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2686131-situacia-iz-privatbankom-uzanina-spodivaetsa-so-ukraina-otrimae-transi-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686105-vibori-prezidenta-demokratia-tak-demokratia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686105-vibori-prezidenta-demokratia-tak-demokratia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686105-vibori-prezidenta-demokratia-tak-demokratia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686236-kandidati-u-prezidenti-projsli-test-na-civilizovanist-analitik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686236-kandidati-u-prezidenti-projsli-test-na-civilizovanist-analitik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686236-kandidati-u-prezidenti-projsli-test-na-civilizovanist-analitik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2684710-22-kvitna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2684710-22-kvitna-pamatni-dati.html


 

Окупанти двічі порушили «тишу», під 

Катеринівкою працював снайпер 

За минулу добу бойовики двічі відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок обстрілу 

один військовослужбовець Об'єднаних сил 

отримав поранення.

 

Теракти у Шрі-Ланці: кількість загиблих 

сягнула 290 осіб 

Унаслідок серії вибухів у Шрі-Ланці загинуло 

вже щонайменше 290 осіб. 

 

 

Ейфелева вежа погасила вогні у пам'ять про 

жертв на Шрі-Ланці 

Вогні Ейфелевої вежі у ніч проти понеділка, 22 

квітня, погасили на вшанування пам’яті про 

жертви терактів на Шрі-Ланці.

 

Урядові сили відбили атаку очолюваних 

Хафтаром сил на Триполі 

У Лівії урядовим військам вдалося відбити 

наступ очолюваних генералом Халіфом 

Хафтаром сил.

 

22 квітня: народний календар і астровісник 

«Недалечко красне яєчко» — сьогодні Великий 

понеділок – початок Страсної седмиці; хто 

митиме хату, а хто мінятиме шкіру

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2686242-okupanti-dvici-porusili-tisu-pid-katerinivkou-pracuvav-snajper.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2686242-okupanti-dvici-porusili-tisu-pid-katerinivkou-pracuvav-snajper.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2686242-okupanti-dvici-porusili-tisu-pid-katerinivkou-pracuvav-snajper.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686244-terakti-u-srilanci-kilkist-zagiblih-sagnula-290-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686244-terakti-u-srilanci-kilkist-zagiblih-sagnula-290-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686244-terakti-u-srilanci-kilkist-zagiblih-sagnula-290-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686172-ejfeleva-veza-pogasila-vogni-u-pamat-pro-zertv-na-srilanci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686172-ejfeleva-veza-pogasila-vogni-u-pamat-pro-zertv-na-srilanci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686172-ejfeleva-veza-pogasila-vogni-u-pamat-pro-zertv-na-srilanci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686062-uradovi-sili-vidbili-ataku-ocoluvanih-haftarom-sil-na-tripoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686062-uradovi-sili-vidbili-ataku-ocoluvanih-haftarom-sil-na-tripoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2686062-uradovi-sili-vidbili-ataku-ocoluvanih-haftarom-sil-na-tripoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2684352-22-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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СПОРТ 

 

Українка Гапоненнко зберігає лідерство за 

тур до фінішу чемпіонату Європи з шахів 

Перед заключним, 11-м туром ювілейного ХХ 

жіночого чемпіонату Європи з шахів в Антальї 

(Туреччина) попереду українка Інна 

Гапоненко, яка набрала 8 очок з 10-ти 

можливих.

 

Шахов і Хачеріді виграли чемпіонат Греції у 

складі ПАОКа 

Клуб з Салонік став чемпіоном вперше за 34 

роки.
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