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ВИБОРИ – 2019 

 

Порошенко подякував українцям, які 

підтримали його 

Петро Порошенко разом із дружиною 
Мариною на площі перед будівлею 
Адміністрації Президента подякував 
громадянам, які прийшли висловити йому 
підтримку.

 

Філарет побажав Зеленському сил у 

боротьбі зі злом, що "роками роз’їдає 

державу" 

Святійший Патріарх Філарет привітав 

Володимира Зеленського з перемогою у 

президентських виборчих перегонах.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2686984-filaret-pobazav-zelenskomu-sil-u-borotbi-zi-zlom-so-rokami-rozidae-derzavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2686984-filaret-pobazav-zelenskomu-sil-u-borotbi-zi-zlom-so-rokami-rozidae-derzavu.html
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ЦВК завершує опрацювання протоколів - 

лишилося менше 1%  

Центральна виборча комісія опрацювала 
99,87% електронних протоколів підрахунку 
голосів під час повторного голосування на 
чергових виборах Президента України.

СВІТ 

 

Путін і Кім Чен Ин зустрінуться у 

Владивостоці 25 квітня - ЗМІ 

Лідери КНДР і РФ Кім Чен Ин і Володимир 
Путін проведуть свою зустріч 25 квітня у 
Владивостоці.

 

Невдале випробування: під час тесту 

корабля SpaceX стався вибух 

Під час серії тестів двигуна космічного 
корабля SpaceX Crew Dragon на мисі 
Канаверал у Флориді в ці вихідні стався 
вибух.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США очікують співпраці із Зеленським - 

Держдеп 

Сполучені Штати вітають Володимира 
Зеленського з перемогою на виборах та 
відзначають демократичність і відкритість 
виборчого процесу в Україні.
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Нова політична динаміка в Україні зможе 

задовольнити очікування виборців – ПА 

ОБСЄ 

Вільні вибори стають нормою в Україні, де 

демократія стала більш стабільною.

 

Українська делегація розповість про Крим 

на форумі корінних народів ООН 

Вчора, 22 квітня, в штаб-квартирі ООН 
розпочала роботу 18-та сесія Постійного 
форуму з питань корінних народів.

 

Вибори в Україні показали повну недовіру 

старому політичному класу — Гармс 

Українці на президентських виборах 
виявили повну недовіру старому 
політичному класу.

 

«Нормандська четвірка» в червні навряд чи 

збереться - МЗС 

Команда новообраного президента 
Зеленського навряд чи встигне підготувати 
зустріч із лідерами ФРН, Франції та Росії, 
тому саміту «нормандської четвірки» в 
червні найімовірніше не буде.

 

Росія може випробовувати Зеленського 

провокаціями – Гербст 

Новому Президенту України доведеться 
продовжити реформи для консолідації 
своєї влади, а також мати справу з 
Путіним, який неодмінно захоче 
випробувати його провокаціями.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2687002-nova-politicna-dinamika-v-ukraini-zmoze-zadovolniti-ocikuvanna-viborciv-pa-obse.html
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ТОЧКА ЗОРУ 

 

Корупція, МВФ і Росія - Аслунд окреслив 

три виклики для Зеленського 

Міжнародний експерт у сфері економіки й 
політики Андерс Аслунд, який представляє 
аналітичний центр "Атлантична рада" 
назвав три головні виклики для нового 
Президента України на початку його 
каденції.

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Всесвітній день 
книги і авторського права.

 

На Донбасі окупанти 14 разів порушили 

"Великоднє перемир'я", один боєць загинув 

Збройні формування Росії за минулу добу 
14 разів порушили режим припинення 
вогню, з них двічі противник застосував 
заборонене Мінськими домовленостями 
озброєння – міномети калібру 82 мм. 

 

Епіфаній передасть на фронт тисячу пасок 

Митрополит Київський і всієї України 
Епіфаній у вівторок передасть на фронт 
освячені паски для українських 
військовослужбовців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687025-korupcia-mvf-i-rosia-aslund-okresliv-tri-vikliki-dla-zelenskogo.html
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Гройсман піде на парламентські вибори з 

власною політичною силою 

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 
планує йти на вибори до Верховної Ради із 
власною політичною силою. 

 

У Зеленського зазначають, що єдиною 

державною мовою є українська 

Одним із ключових пріоритетів для лідера 
президентських перегонів Володимира 
Зеленського є розвиток і підтримка 
української мови.

 

Коломойський пояснив, коли повернеться в 

Україну 

Олігарх Ігор Коломойський, який мешкає в 
Ізраїлі, збирається повернутися до України 
після офіційного оприлюднення 
результатів президентських виборів.

 

Грози та до +24°: яким буде Страсний 

тиждень 

В Україні у вівторок температура вдень 15-
20° тепла.
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23 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Страсний вівторок; Богу Боже, а 
кесарю кесареве, що зійде нанівець і кому 
усміхнеться кітчева весна

СПОРТ 

 

Віталій Кличко оцінив перспективи Усика в 

суперважкому дивізіоні 

Мер Києва і вічний чемпіон WBC Віталій 
Кличко оцінив перспективи українського 
абсолютного чемпіона світу в першій 
важкій вазі Олександра Усика в 
суперважкому дивізіоні.

 

Реабілітація футболіста збірної України 

Марлоса йде з випередженням графіку 

Футбольний хавбек донецького "Шахтаря" 
та національної збірної України Марлос, 
який переніс операцію на пахових кільцях, 
вже щосили займається у тренажерному 
залі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2686414-23-kvitna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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