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ТОП 

 

ЦВК опрацювала 100% електронних 

протоколів 

Центральна виборча комісія станом на 17:35 

вівторка опрацювала 100% електронних 

протоколів підрахунку голосів під час 

повторного голосування на чергових виборах 

Президента України.

 

 

Суддя Окружного адмінсуду Києва подав 

позов до Порошенка 

Суддя Окружного адміністративного суду 

міста Києва подав позов до Президента 

України Петра Порошенка.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2687724-cvk-opracuvala-100-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2687724-cvk-opracuvala-100-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2687724-cvk-opracuvala-100-elektronnih-protokoliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687171-sudda-okruznogo-adminsudu-kieva-podav-pozov-do-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687171-sudda-okruznogo-adminsudu-kieva-podav-pozov-do-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687171-sudda-okruznogo-adminsudu-kieva-podav-pozov-do-porosenka.html


 

Від чорної злості та погроз – до білих 

заздрощів 

Реакція російської влади, медіа і лібералів на 

наші вибори.

 

Кримські окупанти відмовили у реєстрації 

УПЦ КП 

В окупованому Криму "влада" відмовила 

архієпископу Клименту у визнанні і реєстрації 

представництва УПЦ Київського патріархату 

на півострові.

 

 

Савченко каже, що не піде в опозицію до 

Зеленського 

Народний депутат Надія Савченко заявила, що 

не буде ставати в опозицію до Володимира 

Зеленського, який за даними Національного 

екзит-полу лідирує у виборах.

 

Патріарх РПЦ Кирил привітав Зеленського 

Голова Російської православної церкви 

патріарх Кирил привітав Володимира 

Зеленського з обранням на пост Президента 

України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2687580-vid-cornoi-zlosti-i-pogroz-do-bilih-zazdrosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2687580-vid-cornoi-zlosti-i-pogroz-do-bilih-zazdrosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2687580-vid-cornoi-zlosti-i-pogroz-do-bilih-zazdrosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2687479-krimski-okupanti-vidmovili-u-reestracii-upc-kp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2687479-krimski-okupanti-vidmovili-u-reestracii-upc-kp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2687479-krimski-okupanti-vidmovili-u-reestracii-upc-kp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687273-savcenko-kaze-so-ne-pide-v-opoziciu-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687273-savcenko-kaze-so-ne-pide-v-opoziciu-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687273-savcenko-kaze-so-ne-pide-v-opoziciu-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2687465-patriarh-rpc-kiril-privitav-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2687465-patriarh-rpc-kiril-privitav-zelenskogo.html


 

У Зеленського заявляють, що не запускали 

опитування про розпуск Ради 

Голосування щодо ініціативи розпуску 

парламенту було запущено з неофіційних 

сторінок Зеленського у соцмережах.

  

 

Великодній кошик: де буде найдорожчим, а 

де - найдешевшим. Інфографіка 

Великодній кошик у 2019 році в середньому по 

Україні коштуватиме близько 711 грн.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Туск запросив Порошенка на зустріч 

"Східного партнерства" у Брюсселі 

Президент України Петро Порошенко під час 

телефонної розмови з Президентом 

Європейської Ради Дональдом Туском 

висловив йому вдячність за значну особисту 

підтримку України на шляху зближення з 

Європейським Союзом та протидії російській 

агресії протягом останніх п’яти років.

 

Глава МЗС Британії подякував Порошенку 

за реформи 

Міністр закордонних справ Великої Британії 

Джеремі Гант подякував Президенту України 

Петру Порошенку за його зусилля у 

відновленні миру та здійсненні реформ в країні

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687354-u-zelenskogo-zaavlaut-so-ne-zapuskali-opituvanna-pro-rozpusk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687354-u-zelenskogo-zaavlaut-so-ne-zapuskali-opituvanna-pro-rozpusk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687354-u-zelenskogo-zaavlaut-so-ne-zapuskali-opituvanna-pro-rozpusk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2683754-velikodnij-kosik-de-bude-najdorozcim-a-de-najdesevsim-infografika.html?fbclid=IwAR3TyEPPEW_MgmQYgPqIfjM0By1tFhBPDPtALET9SOi0S85w_PA3dvcj4Fo
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2683754-velikodnij-kosik-de-bude-najdorozcim-a-de-najdesevsim-infografika.html?fbclid=IwAR3TyEPPEW_MgmQYgPqIfjM0By1tFhBPDPtALET9SOi0S85w_PA3dvcj4Fo
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2683754-velikodnij-kosik-de-bude-najdorozcim-a-de-najdesevsim-infografika.html?fbclid=IwAR3TyEPPEW_MgmQYgPqIfjM0By1tFhBPDPtALET9SOi0S85w_PA3dvcj4Fo
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687821-tusk-zaprosiv-porosenka-na-zustric-shidnogo-partnerstva-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687821-tusk-zaprosiv-porosenka-na-zustric-shidnogo-partnerstva-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687821-tusk-zaprosiv-porosenka-na-zustric-shidnogo-partnerstva-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687801-glava-mzs-britanii-podakuvav-porosenku-za-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687801-glava-mzs-britanii-podakuvav-porosenku-za-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687801-glava-mzs-britanii-podakuvav-porosenku-za-reformi.html


 

Міжнародна місія СКУ представила 

Попередні висновки про вибори в Україні 

Президентські вибори в Україні 2019 р. 

відповідають міжнародним стандартам 

проведення демократичних виборів.

 

 

Україна та ЄС: що нового у сфері юстиції, 

свободи та безпеки? 

Від свободи пересування до забезпечення 

національної безпеки.

 

 

На Донбасі за два роки від мін загинули 

понад півсотні цивільних - голова місії 

ОБСЄ 

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 

в Україні (СММ) Ертурул Апакан у вівторок 

вшанував пам'ять фельдшера СММ Джозефа 

Стоуна, який загинув два роки тому в 

непідконтрольному урядові районі поблизу 

Пришиба Луганської області.

 

 

Савченко вважає, що у Венеційської комісії 

виникнуть питання до ―мовного‖ 

законопроекту 

Народний депутат Надія Савченко, яка у 

вівторок прийшла у Верховну Раду після 

виходу з-під варти, вважає, що у Венеційської 

комісії та інших міжнародних інституцій 

можуть виникнути питання до законопроекту 

«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної».

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2687349-miznarodna-misia-sku-predstavila-poperedni-visnovki-pro-vibori-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2687349-miznarodna-misia-sku-predstavila-poperedni-visnovki-pro-vibori-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2687349-miznarodna-misia-sku-predstavila-poperedni-visnovki-pro-vibori-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687558-ukraina-ta-es-so-novogo-u-sferi-usticii-svobodi-ta-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687558-ukraina-ta-es-so-novogo-u-sferi-usticii-svobodi-ta-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687558-ukraina-ta-es-so-novogo-u-sferi-usticii-svobodi-ta-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2687306-na-donbasi-za-dva-roki-vid-min-zaginuli-ponad-pivsotni-civilnih-golova-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2687306-na-donbasi-za-dva-roki-vid-min-zaginuli-ponad-pivsotni-civilnih-golova-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2687306-na-donbasi-za-dva-roki-vid-min-zaginuli-ponad-pivsotni-civilnih-golova-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2687306-na-donbasi-za-dva-roki-vid-min-zaginuli-ponad-pivsotni-civilnih-golova-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687304-savcenko-vvazae-so-u-venecijskoi-komisii-viniknut-pitanna-do-movnogo-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687304-savcenko-vvazae-so-u-venecijskoi-komisii-viniknut-pitanna-do-movnogo-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687304-savcenko-vvazae-so-u-venecijskoi-komisii-viniknut-pitanna-do-movnogo-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687304-savcenko-vvazae-so-u-venecijskoi-komisii-viniknut-pitanna-do-movnogo-zakonoproektu.html


УКРАЇНА 

 

Гройсман готовий співпрацювати із 

Зеленським, якщо не буде ідеологічних 

розбіжностей 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман готовий 

співпрацювати з Володимиром Зеленським 

після його інавгурації, а також іншими гілками 

влади заради розвитку країни, головне, щоб не 

було ідеологічних розбіжностей.

 

Голова Миколаївської ОДА підтвердив 

відставку 

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко 

підтвердив, що подав у відставку і висловив 

переконання, що майже замість усіх політиків, 

які сьогодні "діють" в області, повинні прийти 

молоді амбітні люди.

 

 

Савченко розповіла про свої плани у 

політиці 

Народний депутата Надія Савченко, яка у 

вівторок прийшла у Верховну Раду після 

виходу з-під варти, заявила про намір надалі 

продовжувати виконувати функції 

парламентарія та залишатися у політиці.

 

 

Москаль подав у відставку 

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль 

подав у відставку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687338-grojsman-gotovij-spivpracuvati-iz-zelenskim-akso-ne-bude-ideologicnih-rozbiznostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687338-grojsman-gotovij-spivpracuvati-iz-zelenskim-akso-ne-bude-ideologicnih-rozbiznostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687338-grojsman-gotovij-spivpracuvati-iz-zelenskim-akso-ne-bude-ideologicnih-rozbiznostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687338-grojsman-gotovij-spivpracuvati-iz-zelenskim-akso-ne-bude-ideologicnih-rozbiznostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2687408-golova-mikolaivskoi-oda-pidtverdiv-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2687408-golova-mikolaivskoi-oda-pidtverdiv-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2687408-golova-mikolaivskoi-oda-pidtverdiv-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687258-savcenko-rozpovila-pro-svoi-plani-u-politici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687258-savcenko-rozpovila-pro-svoi-plani-u-politici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687258-savcenko-rozpovila-pro-svoi-plani-u-politici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687161-moskal-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2687161-moskal-podav-u-vidstavku.html


 

Росія дезорієнтує GPS-навігацію в Криму та 

в Чорному морі 

Росія активно використовує технології 

дезорієнтації системи супутникової навігації 

GPS в окупованому Криму та в Чорному морі.

 

У конкурсі на керівника Державної 

податкової служби переміг Верланов 

Комісія вищого корпусу державної служби 

рекомендувала Кабінету міністрів призначити 

головою Державної податкової служби Сергія 

Верланова.

 

 

Кількість переселенців з окупованих Криму 

й Донбасу перевищила 1 мільйон 374 тисячі 

В Україні зростає кількість переселенців з 

окупованих Криму і Донбасу. Сьогодні їх 

зареєстровано 1 млн 376 тис. 517 осіб.

 

На воду спустили перший корабель-

розвідник для ВМС України 

Перший середній розвідувальний корабель для 

Військово-морських сил України спущено на 

воду.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2687122-rosia-dezorientue-gpsnavigaciu-v-krimu-ta-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2687122-rosia-dezorientue-gpsnavigaciu-v-krimu-ta-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2687122-rosia-dezorientue-gpsnavigaciu-v-krimu-ta-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687549-u-konkursi-na-kerivnika-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi-peremig-sergij-verlanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687549-u-konkursi-na-kerivnika-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi-peremig-sergij-verlanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687549-u-konkursi-na-kerivnika-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi-peremig-sergij-verlanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2687417-kilkist-pereselenciv-z-okupovanih-krimu-j-donbasu-perevisila-1-miljon-374-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2687417-kilkist-pereselenciv-z-okupovanih-krimu-j-donbasu-perevisila-1-miljon-374-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2687417-kilkist-pereselenciv-z-okupovanih-krimu-j-donbasu-perevisila-1-miljon-374-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2687662-na-vodu-spustili-persij-korabelrozvidnik-dla-vms-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2687662-na-vodu-spustili-persij-korabelrozvidnik-dla-vms-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2687662-na-vodu-spustili-persij-korabelrozvidnik-dla-vms-ukraini.html


ЕКОНОМІКА 

 

Гройсман — про ціни на газ: У "кота та 

мишей" більше не гратимусь 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 

заявив, що зниження "Нафтогазом" ціни на газ 

на 300 гривень за тисячу кубів з травня є 

гарним початком для подальших знижень.

 

Фонд гарантування змінить уповноважених 

осіб на ліквідацію чотирьох банків 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

прийняв рішення змінити уповноважених осіб 

Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», 

АТ «Златобанк», ПАТ «Укргазпромбанк» та 

ПАТ «ВіЕйБі Банк».

 

Ситуація з ―Приватом‖ змусила банки 

запастися готівкою - експерт 

У ситуації навколо ПриватБанку банки 

перестрахувалися, обмінявши в п'ятницю, 19 

квітня, безготівкову гривню на готівку на суму 

3,1 млрд грн для поповнення банкоматів й кас 

відділень.

 

У НБУ розповіли, чому рішення щодо 

ПриватБанку ―гальмує‖ співпрацю з 

міжнародними партнерами 

Рішення судів щодо оскарження націоналізації 

ПриватБанку ускладнюють роботу з 

міжнародними фінансовими інституціями, 

оскільки створюють певну правову 

невизначеність.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687384-grojsman-pro-cini-na-gaz-u-kota-ta-misej-bilse-ne-gratimus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687384-grojsman-pro-cini-na-gaz-u-kota-ta-misej-bilse-ne-gratimus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687384-grojsman-pro-cini-na-gaz-u-kota-ta-misej-bilse-ne-gratimus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687340-fond-garantuvanna-zminit-upovnovazenih-osib-na-likvidaciu-cotiroh-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687340-fond-garantuvanna-zminit-upovnovazenih-osib-na-likvidaciu-cotiroh-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687340-fond-garantuvanna-zminit-upovnovazenih-osib-na-likvidaciu-cotiroh-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687298-situacia-z-privatom-zmusila-banki-zapastisa-gotivkou-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687298-situacia-z-privatom-zmusila-banki-zapastisa-gotivkou-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687298-situacia-z-privatom-zmusila-banki-zapastisa-gotivkou-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687195-u-nbu-rozpovili-comu-risenna-sodo-privatbanku-galmue-spivpracu-z-miznarodnimi-partnerami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2687195-u-nbu-rozpovili-comu-risenna-sodo-privatbanku-galmue-spivpracu-z-miznarodnimi-partnerami.html
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Неякісна російська нафта вже потрапила на 

територію ЄС та України 

Російська нафта з підвищеним вмістом 

хлорорганічних сполук вже надійшла в 

Євросоюз і Україну.

 

Кияни цьогоріч заробили майже 

півмільйона на продажу електрики з сонця 

З початку року власники домашніх 

електростанцій Києва заробили на продажу 

електроенергії майже 400 тис. гривень.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Під час затримання російські силовики 

били кримських активістів до втрати 

свідомості 

Заарештований кримськотатарський активіст 

Осман Аріфмеметов розповів своєму 

адвокатові Олексію Ладіну, що російські 

силовики під час затримання жорстоко побили 

його, в результаті чого він декілька разів 

непритомнів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Зеленського заперечують причетність до 

рішень судів у справах ПриватБанку 

Команда Володимира Зеленського не причетна 

до рішень судів про незаконність 

націоналізації ПриватБанку.
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НАБУ завершило службове розслідування у 

справі Укроборонпрому 

Службове розслідування за фактами, 

викладеними у розслідуванні журналістів 

Bihus.info стосовно працівників Національного 

антикорупційного бюро України, завершено.

 

 

Націоналізація ПриватБанку: судді 

окружного адмінсуду Києва заявлять про 

тиск 

Судді колегії Окружного адміністративного 

суду міста Києва, які ухвалювали рішення у 

справі щодо націоналізації “ПриватБанку” 

звернулися до Вищої ради правосуддя, ГПУ та 

Державного бюро розслідування з заявами про 

втручання в їхню діяльність.

 

 

Держбюро розслідувань прийшло з 

обшуками у НАБУ 

Співробітники Державного бюро розслідувань 

проводять обшуки у приміщенні 

Національного антикорупційного бюро 

України.

 

 

Справа про держзраду: суд продовжив 

домашній арешт журналісту Муравицькому 

Суд продовжив домашній арешт 

підозрюваному у державній зраді журналісту 

Василю Муравицькому, попри наполяганню 

прокурора взяти підсудного під варту та 

клопотанню адвокатів про незастосування 

щодо нього жодного запобіжного заходу.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Збройні сили України дуже швидко 

прогресують  - Вінсент Ганон, головний 

сержант операції UNIFIER, канадської 

тренувальної місії в Україні (ІНТЕРВ'Ю) 

Упродовж останніх 4 років більше 11 тисяч українських 
військових та співробітників безпекових служб пройшли 
навчальні курси, які їм безкоштовно надали канадські 
інструктори у рамках операції UNIFIER.

 

Йду до іншого, або Прощавай, ―мобільне 

рабство‖! 

Українці зможуть зберегти свій номер 

телефону після зміни мобільного оператора. 

Як? - Укрінформ підготував покрокову 

інструкцію

СУСПІЛЬСТВО 

 

МЗС попереджає про можливі форс-мажори 

в міжнародних аеропортах в сезон відпусток 

Міністерство закордонних справ напередодні 

сезону відпусток радить українцям взяти до 

уваги рекомендації у зв'язку з можливими 

форс-мажорними обставинами у міжнародних 

аеропортах.

 

 

Вакарчук анонсував ―демократичний 

концерт‖ на День Києва 

Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав 

Вакарчук звернувся до своїх шанувальників з 

пропозицією зробити “демократичний 

концерт” на галявині Національного комплексу 

"Експоцентр України".
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Торік трьом туроператорам анулювали 

ліцензії 

У 2018 році до туроператорів було застосовано 

штрафні санкції на суму 1,9 млн грн та 

анульовано три туроператорські ліцензії.

 

 

У Києві показали викрадену з французького 

музею картину 

У Міністерстві внутрішніх справ показали 

вилучену у підозрюваних у вбивстві 

столичного ювеліра Сергія Кисельова картину 

французького художника Поля Сіньяка "Порт 

Ла-Рошель", яка була викрадена у 2018 році з 

музею в місті Нансі.

 

 

У Вінниці влаштують низку нічних 

екскурсій 

Вінниця в новому туристичному сезоні 

запропонує нічні театралізовані екскурсії в 

межах нової промоційної кампанії міста 

"VisitVinnytsia: нові емоції, нові ідеї, нові 

подорожі".

 

 

Rammstein показали площу Херсона у тізері 

нового альбому 

Німецька рок-група Rammstein використала 

відеозйомку однієї з площ Херсона у тізері 

нового альбому, який має вийти 17 травня.
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На Буковині майбутній фестиваль 

тюльпанів "розквітнув" на 70% 

У селі Мамаївці, що на Буковині, готуються до 

фестивалю тюльпанів, який проведуть 29 

квітня. На сьогодні уже розквітло понад 70% 

квітів.

 

 

Мукачево кличе на "Огинь і мнясо" 

У мукачівському парку Перемоги впродовж 

трьох днів, 3-5 травня, відбуватиметься 

гастрономічний фестиваль "Огинь і мнясо".
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