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ТОП 

 

Порошенко сказав, що піде на наступні 

вибори президента 

Президент України Петро Порошенко має 

намір брати участь у майбутніх виборах до 

Верховної Ради, а також у наступних 

президентських виборах.

 

Окружний адмінсуд Києва призупинив 

перейменування УПЦ (МП) 

Окружний адміністративний суд Києва 

призупинив процес перейменування 

Української православної церкви 

(Московського патріархату).

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686974-porosenko-skazav-so-pide-na-nastupni-vibori-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686974-porosenko-skazav-so-pide-na-nastupni-vibori-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686974-porosenko-skazav-so-pide-na-nastupni-vibori-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2686845-okruznij-adminsud-kieva-prizupiniv-perejmenuvanna-upc-mp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2686845-okruznij-adminsud-kieva-prizupiniv-perejmenuvanna-upc-mp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2686845-okruznij-adminsud-kieva-prizupiniv-perejmenuvanna-upc-mp.html


 

Європейські ЗМІ про вибори в Україні: І 

крок до демократії, й божевілля? 

омлена від еліт Україна не відмовилася від мрій, 

надій та вимог.  Українці голосували не за 

конкретного кандидата, а проти політичної 

системи останніх 30-ти років. 

 

 

Зеленський сказав дружині, що вона може 

"повністю вийти з інформаційного поля" 

Дружина Володимира Зеленського Олена ще 

думає над тим, чим буде займатися у випадку 

перемоги її чоловіка на президентських 

виборах.

 

 

У Зе-команді розповіли, як збираються 

врегульовувати війну на Донбасі 

Нормандський формат та Мінські угоди 

залишаються ключовим механізмом 

врегулювання на сході України, однак 

потрібно більш концептуально взаємодіяти з 

Британією і США.

 

 

Тимошенко закликає Раду дати можливість 

Зеленському змінити голів силовиків 

Лідер фракції ВО "Батьківщина" Юлія 

Тимошенко закликала колег по парламенту 

дати можливість новообраному президенту 

Володимиру Зеленському змінити керівників 

силового блоку і уряд, щоб негайно розпочати 

зміни в Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686684-evropejski-zmi-pro-vibori-v-ukraini-i-krok-do-demokratii-j-bozevilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686684-evropejski-zmi-pro-vibori-v-ukraini-i-krok-do-demokratii-j-bozevilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686684-evropejski-zmi-pro-vibori-v-ukraini-i-krok-do-demokratii-j-bozevilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2686614-zelenskij-skazav-druzini-so-vona-moze-povnistu-vijti-z-informacijnogo-pola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2686614-zelenskij-skazav-druzini-so-vona-moze-povnistu-vijti-z-informacijnogo-pola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2686614-zelenskij-skazav-druzini-so-vona-moze-povnistu-vijti-z-informacijnogo-pola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686829-u-zekomandi-rozpovili-ak-zbirautsa-vregulovuvati-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686829-u-zekomandi-rozpovili-ak-zbirautsa-vregulovuvati-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686829-u-zekomandi-rozpovili-ak-zbirautsa-vregulovuvati-vijnu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686696-timosenko-zaklikae-radu-dati-mozlivist-zelenskomu-zminiti-goliv-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686696-timosenko-zaklikae-radu-dati-mozlivist-zelenskomu-zminiti-goliv-silovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686696-timosenko-zaklikae-radu-dati-mozlivist-zelenskomu-zminiti-goliv-silovikiv.html


 

Експерт пояснила, чому Зеленському буде 

важко ―ламати‖ систему 

Переконлива перемога Володимира 

Зеленського у другому турі президентських 

виборів засвідчує підтримку його народом, але 

йому самому буде вкрай важко зламати стару 

систему, яка панувала в країні десятиліттями.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

Пєсков: Вітати Зеленського рано, а 

легітимність виборів - під питанням 

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков 

заявив, що вітати Володимира Зеленського з 

перемогою на виборах Президента України і 

говорити про можливість спільної роботи поки 

що зарано.

 

 

У Макрона розповіли, про що домовилися із 

Зеленським 

Президент Франції Еммануель Макрон і лідер 

президентських перегонів в Україні 

Володимир Зеленський домовилися 

інтенсифікувати двосторонній діалог між 

країнами, включаючи взаємні візити.

 

 

CNN перерахував найскладніші виклики 

для Зеленського 

Перемога для Володимира Зеленського була 

легкою частиною, зараз йому доведеться 

одразу розв'язувати складні проблеми 

конфлікту з Росією, повернення захоплених 

моряків, формування коаліції в парламенті та 

низку інших викликів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686556-ekspert-poasnila-comu-zelenskomu-bude-vazko-lamati-sistemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686556-ekspert-poasnila-comu-zelenskomu-bude-vazko-lamati-sistemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686556-ekspert-poasnila-comu-zelenskomu-bude-vazko-lamati-sistemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686711-peskov-vitati-zelenskogo-rano-a-legitimnist-viboriv-pid-pitannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686711-peskov-vitati-zelenskogo-rano-a-legitimnist-viboriv-pid-pitannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686711-peskov-vitati-zelenskogo-rano-a-legitimnist-viboriv-pid-pitannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686839-u-makrona-rozpovili-pro-so-domovilisa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686839-u-makrona-rozpovili-pro-so-domovilisa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686839-u-makrona-rozpovili-pro-so-domovilisa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686833-cnn-pererahuvav-najskladnisi-vikliki-dla-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686833-cnn-pererahuvav-najskladnisi-vikliki-dla-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686833-cnn-pererahuvav-najskladnisi-vikliki-dla-zelenskogo.html


 

Канцлер Австрії привітав Зеленського та 

запевнив у підтримці реформ 

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц 

привітав Володимира Зеленського з перемогою 

на президентських виборах, запевнивши у 

продовженні підтримки втілюваних реформ, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України.

 

Додон хоче обговорити з Зеленським 

двосторонні відносини 

Президент Молдови Ігор Додон привітав 

Володимира Зеленського з перемогою на 

президентських виборах, висловивши 

сподівання на зустріч вже найближчим часом 

та обговорення комплексного порядку денного 

двосторонніх відносин.

  

 

Міжнародні спостерігачі розкритикували 

виборчий процес за кордоном 

раїні варто до парламентських виборів 

покращити процес голосування громадян за 

кордоном, оскільки вони були змушені стояти 

у дуже великих чергах заради того, щоб 

віддати свій голос за того чи іншого кандидата 

на посаду глави держави. 

  

 

Члени ДВК за кордоном закликають 

змінити "архаїчний" виборчий процес 

Члени дільничних виборчих комісій 

закордонного виборчого округу з різних країн 

та континентів виступили з відкритим 

зверненням до новообраного Президента 

України щодо внесення законодавчих змін до 

порядку і правил голосування за кордоном.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686690-kancler-avstrii-privitav-zelenskogo-ta-zapevniv-u-pidtrimci-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686690-kancler-avstrii-privitav-zelenskogo-ta-zapevniv-u-pidtrimci-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686690-kancler-avstrii-privitav-zelenskogo-ta-zapevniv-u-pidtrimci-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686560-dodon-hoce-obgovoriti-z-zelenskim-dvostoronni-vidnosini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686560-dodon-hoce-obgovoriti-z-zelenskim-dvostoronni-vidnosini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686560-dodon-hoce-obgovoriti-z-zelenskim-dvostoronni-vidnosini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686740-miznarodni-sposterigaci-rozkritikuvali-viborcij-proces-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686740-miznarodni-sposterigaci-rozkritikuvali-viborcij-proces-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686740-miznarodni-sposterigaci-rozkritikuvali-viborcij-proces-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686771-cleni-dvk-za-kordonom-zaklikaut-zminiti-arhaicnij-viborcij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686771-cleni-dvk-za-kordonom-zaklikaut-zminiti-arhaicnij-viborcij-proces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686771-cleni-dvk-za-kordonom-zaklikaut-zminiti-arhaicnij-viborcij-proces.html


УКРАЇНА 

 

У Зеленського не поспішають оголошувати 

решту команди 

Частина команди лідера виборчих перегонів 

Володимира Зеленського - експерти, які беруть 

участь в роботі Кабінету Президента, - були 

представлені в четвер, а ключові призначення 

будуть озвучені пізніше.

 

 

Парубій розповів, на коли передбачена 

інавгурація нового президента 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 

переконаний, що інавгурація новообраного 

Президента України відбудеться виключно у 

термін, передбачений законодавством.

 

 

У штабі Зеленського розповіли про майбутні 

відносини з Європою 

У штабі лідера президентських перегонів 

Володимира Зеленського запевняють, що 

взаємини України з європейськими країнами 

дружніми і партнерськими.

 

У Зеленського прокоментували можливість 

призначення прем’єром Тимошенко 

У штабі кандидата в президенти Володимира 

Зеленського вважають алогічним 

обговорювати кадрові питання, які належать до 

компетенції Верховної Ради.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686702-u-zelenskogo-ne-pospisaut-ogolosuvati-restu-komandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686702-u-zelenskogo-ne-pospisaut-ogolosuvati-restu-komandi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686657-parubij-rozpoviv-na-koli-peredbacena-inavguracia-novogo-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686657-parubij-rozpoviv-na-koli-peredbacena-inavguracia-novogo-prezidenta.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686583-u-zelenskogo-prokomentuvali-mozlivist-priznacenna-premerom-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686583-u-zelenskogo-prokomentuvali-mozlivist-priznacenna-premerom-timosenko.html


 

Зняття недоторканності: Геращенко 

закликала Раду підтримати команду 

Зеленського 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Ірина Геращенко закликала парламентаріїв 

підтримати команду лідера президентських 

перегонів Володимира Зеленського у намірі 

скасувати недоторканність та проголосувати за 

це у четвер.

 

 

Суд заборонив призначати членів ВРП за 

президентською квотою 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

заборонив Конкурсній комісії з добору 

кандидатів для здійснення Президентом 

призначення членів Вищої ради правосуддя 

приймати рішення про визначення кандидатів, 

які рекомендуються для призначення главою 

держави.

 

 

Прикордонна служба прокоментувала 

"квиток" Саакашвілі до Києва 

Міхеїл Саакашвілі не має підстав для 

законного в'їзду в Україну, оскільки відносно 

нього існує обмеження у в’їзді до 2021 року.

 

 

"За батька Махна" і "Господи, поможи": як 

українці псували бюлетені 

У другому турі виборів Президента України 

понад 400 тисяч громадян зіпсували виборчі 

бюлетені, що вдвічі більше порівняно з 

попереднім туром.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686530-znatta-nedotorkannosti-gerasenko-zaklikala-radu-pidtrimati-komandu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686530-znatta-nedotorkannosti-gerasenko-zaklikala-radu-pidtrimati-komandu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686530-znatta-nedotorkannosti-gerasenko-zaklikala-radu-pidtrimati-komandu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686530-znatta-nedotorkannosti-gerasenko-zaklikala-radu-pidtrimati-komandu-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686720-sud-zaboroniv-priznacati-cleniv-vrp-za-prezidentskou-kvotou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686720-sud-zaboroniv-priznacati-cleniv-vrp-za-prezidentskou-kvotou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686720-sud-zaboroniv-priznacati-cleniv-vrp-za-prezidentskou-kvotou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686807-u-prikordonnij-sluzbi-prokomentuvali-kvitok-saakasvili-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686807-u-prikordonnij-sluzbi-prokomentuvali-kvitok-saakasvili-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686807-u-prikordonnij-sluzbi-prokomentuvali-kvitok-saakasvili-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686606-za-batka-mahna-i-gospodi-pomozi-ak-ukrainci-psuvali-buleteni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686606-za-batka-mahna-i-gospodi-pomozi-ak-ukrainci-psuvali-buleteni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2686606-za-batka-mahna-i-gospodi-pomozi-ak-ukrainci-psuvali-buleteni.html


 

За три роки в Україні створять 

самодостатню Морську охорону 

У найближчі три роки в Україні планується 

створити самодостатню Морську охорону, 

здатну ефективно захищати морські кордони та 

адекватно протидіяти викликам 

транснаціонального і протиправного 

характеру.

 

 

У Зеленського хочуть забезпечити 

кримським татарам компенсацію за репресії 

РФ 

Репресії проти кримських татар отримають 

правову оцінку, в свою чергу міжнародне 

співтовариство має підтримати позицію про 

компенсацію їм моральної і фізичної шкоди.

 

 

Кримські татари будуть у конструктивній 

опозиції до Зеленського - Джемілєв 

Лідер кримськотатарського народу, народний 

депутат Мустафа Джемілєв заявив, що 

кримські татари будуть у "конструктивній 

опозиції" до Володимира Зеленського, який, за 

попередніми даними, перемагає на виборах 

президента України.

ЕКОНОМІКА 

 

Реформа ДФС є передумовою співпраці з ЄС 

та МВФ — Мінфін 

Проведення прозорого і відкритого конкурсу 

на посади голів Державної митної служби та 

Державної податкової служби має дати 

поштовх до проведення податкової та митної 

реформи, що є передумовою для отримання 

макрофінансової допомоги від ЄС та програми 

МВФ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2686579-za-tri-roki-v-ukraini-stvorat-samodostatnu-morsku-ohoronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2686579-za-tri-roki-v-ukraini-stvorat-samodostatnu-morsku-ohoronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2686579-za-tri-roki-v-ukraini-stvorat-samodostatnu-morsku-ohoronu.html
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Середня зарплата в Україні становить 

майже 8,4 тисячі 

Середня заробітна плата України в лютому 

становила майже 8,4 тисяч гривень.

 

 

Добове балансування газового ринку 

принесло перші прибутки 

Завдяки добовому балансуванню газу 

державний “Укртрансгаз” у березні додатково 

отримав 1,2 млрд. грн.

 

 

"Нафтогаз" почав торгувати електрикою 

НАК "Нафтогаз України" виграла перші 

тендери на поставку електроенергії.

 

 

Фінплан Укренерго на цей рік передбачає 

7,55 мільярда доходів 

Фінансовий план державного підприємства 

«Національна енергетична компанія 

«Укренерго» на 2019 рік передбачає доходи у 

сумі 7,55 млрд грн та витрати - у сумі 5,19 

млрд грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2686867-seredna-zarplata-v-ukraini-stanovit-majze-84-tisaci.html
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В Україні триває падіння залізничних 

вантажоперевезень — Держстат 

За перший квартал 2019 року обсяг перевезень 

вантажів залізничним транспортом в Україні 

зменшився на 2,6% у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року, за минулий рік 

падіння залізничних вантажоперевезень 

перевищило 5%.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Гаазі завтра пройде зустріч Україна-РФ 

щодо звільнення моряків 

У Гаазі, в Палаці Миру, 23 квітня пройдуть 

консультації між Україною та Росією щодо 

позову України до Міжнародного трибуналу 

ООН про звільнення українських суден та 

полонених моряків.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

ГПУ викликає на допит Філатова, Ложкіна 

та Гонтареву 

Генеральна прокуратура викликає для 

вручення підозр і допиту екс-главу 

Адміністрації Президента Бориса Ложкіна, 

заступника глави АПУ Олексія Філатова та 

екс-керівника Національного банку України 

Валерію Гонтареву.

 

 

До суду Києва надійшов вже третій позов 

щодо заборони виїзду топ-чиновникам 

До Окружного адміністративного суду Києва 

надійшов вже третій позов щодо заборони 

після виборів виїзду з України топ-

чиновникам.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2686636-gpu-viklikae-na-dopit-filatova-lozkina-ta-gontarevu.html
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Молодику, який викрав поліцейське авто і 

збив патрульну в Києві, загрожує довічне 

Зловмиснику, який викрав поліцейський 

автомобіль і збив патрульну поліцейську у 

центрі Києва, загрожує до 15-ти років 

позбавлення волі або довічне ув’язнення.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Вимоги бізнесу до нової влади: жодних 

олігархів, родичів і різких рухів! 

Ділове середовище очікує від Володимира 

Зеленського реальних кроків та кандидатур - 

реформаторська “косметика” підприємців не 

вдовольнить

 

 

25% + 73%, ну, и ще 2%, які розгубилися… 

Чи є життя після виборів, як об’єднати між 

собою українців, що голосували за таких 

різних кандидатів. Укрінформ запитував в 

експертів, як і що потрібно для цього зробити.

 

 

Гіперлуп домчить із Києва до Амстердама за 

дві години  - Рінек ван Ноорт, керівниця 

нідерландського проекту Гіперлупу 

(ІНТЕРВ'Ю) 

анспортна революція. Науковці зі всього світу працюють 
над тим, щоб запустити надшвидкісний вакуумний потяг 
– Гіперлуп.
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Медреформа після виборів: Продовжити? 

Зупинити? 

Перед медреформою до кінця 2019-го стоїть 

ще чимало викликів. Але судячи з заяв, 

команда нового президента від них не 

відхрещується

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Чого чекають українці: соціологи назвали 

головні побажання до Президента 

На думку 39% українців, наступний Президент 

у перші сто днів на посаді має знизити тарифи 

на комунальні послуги. 

 

 

 

Головне — не їсти одне одного: богослов 

пояснив мету Страсного тижня 

Великодній піст для тих, хто справді відчуває і 

може постувати тілесно, але духовний піст 

поширюється на кожну людину.

 

 

 

"Китайські Гаваї" стануть ближчими для 

українських туристів у травні 

Перший прямий рейс із Києва в місто Санья, 

розташоване на тропічному острові Хайнань, 

відбудеться 28 травня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2686890-medreforma-pisla-viboriv-prodovziti-zupiniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2686890-medreforma-pisla-viboriv-prodovziti-zupiniti.html
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Сеітаблаєв зніме фільм про легендарний 

рейд 95-ї бригади на Донбасі 

Наразі триває процес обговорення сюжету 

історичної драми про легендарний рейд 

підрозділів 95-ї окремої аеромобільної бригади 

влітку 2014 року на Донбасі.

 

"Знай свого чиновника‖, харчі, косметика: 

нацконкурс IT–проектів назвав переможців 

Визначилися 11 фіналістів національного 

конкурсу інноваційних IT-проектів на основі 

відкритих даних Open Data Challenge 2019.

 

 

На Рівненщині відбудеться фестиваль 

активного туризму 

«Стежки здоров’я» - така назва Фестивалю 

активного туризму, що у середу стартує в 

Клеванській ОТГ на Рівненщині.

 

 

На Літературну премію ЄС номіновані троє 

молодих українських письменників 

Українське журі Літературної премії 

Європейського Союзу оголосило короткий 

список номінантів на здобуття премії від 

України.
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У Маріуполі відкрилася виставка "Деком. 

Пропаганда" 

У Маріуполі відкрилася експериментальна 

виставка під назвою «Деком. Пропаганда», 

організована мистецькою арт-платформою 

“ТЮ” спільно з місцевим краєзнавчим музеєм.
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