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ТОП
Рішення щодо паспортів РФ на Донбасі
юридично нікчемне і має бути скасоване —
МЗС
Провокативне та злочинне рішення Кремля про
видачу російських паспортів громадянам
України на окупованих територіях є юридично
нікчемним, воно не змінить приналежності
мешканців окупованих територій Донбасу до
українського громадянства.

Україна звернулася до Радбезу ООН щодо
російських паспортів на Донбасі
середу, 24 квітня, Постійне представництво
України при ООН звернулося до Ради безпеки
ООН щодо указу Путіна про спрощення видачі
російських паспортів на тимчасово
окупованому Донбасі.

Росія запустила абхазький сценарій на сході
України — експерт
Російська влада шляхом підписання указу про
спрощене надання громадянства РФ жителям
окупованих територій Донбасу запустила
абхазький сценарій на сході України.

Росія знову відмовилася оголосити
―великоднє перемир'я‖ на Донбасі
Представники Росії у Тристоронній контактній
групі щодо Донбасу знову відмовилися
підтримати ініціативу України і ОБСЄ про
оголошення перемир'я на Великдень з 26
квітня.

У команді Зеленського відреагували на указ
Путіна про видачу паспортів жителям
Донбасу
Указом про видачу російських паспортів
українцям, які перебувають на тимчасово
окупованих територіях, Росія визнала свою
відповідальність як держава-окупант.

Янукович сподівається повернутися в
Україну після інавгурації Зеленського
Засуджений екс-президент Віктор Янукович
хоче повернутися до України після відходу з
президентського поста Петра Порошенка.

Депутати хочуть залишити
лікарнею ―для своїх‖ - Супрун

Феофанію

МОЗ працює над створенням єдиного
медичного простору в рамках підготовки
програми медичних гарантій. Всі відомчі
медзаклади, як лікарні для залізничників,
чорнобильців чи держслужбовців, мають стати
відкритими для всіх громадян.

Зеленський припиняє участь у проектах
"Кварталу 95"
дер президентських перегонів Володимир
Зеленський припиняє виступати як ведучий,
актор та режисер у проектах студії "Квартал
95".

У Києві організували ханамі з нагоди
цвітіння сакури
У сквері біля Національної опери України
Посольство Японії організувало церемонію
ханамі з нагоди цвітіння сакури.

УКРАЇНА І СВІТ
Путін спростив отримання російських
паспортів для "Л/ДНР"
Президент РФ Володимир Путін дозволив
жителям окупованої частини території
Донецької та Луганської областей отримати
російське громадянство у спрощеному
порядку.

США засуджують російську
"паспортизацію" на Донбасі
Офіційний Вашингтон засуджує "абсурдний"
указ президента РФ Володимира Путіна щодо
надання російського громадянства за
спрощеною процедурою жителям окупованих
територій на Сході України.

Україна попередила Раду Європи про
реалізацію РФ "осетинського сценарію" для
Донбасу
Постійний представник України при Раді
Європи Дмитро Кулеба поінформував послів
держав-членів РЄ, генерального секретаря РЄ і
голову ПАРЄ про виданий президентом РФ
указ щодо спрощеного надання громадянства
жителям ОРДЛО.

Указ Путіна про паспорти РФ на Донбасі
ускладнить переговори для Зеленського –
FT
Указ президента Росії Володимира Путіна
щодо видачі паспортів РФ жителям
окупованих територій на сході України
вочевидь ускладнить позиції для новообраного
президента України Володимира Зеленського у
мирних переговорах по Донбасу.

У МЗС назвали парадоксом намір Nord
Stream 2 судитися з ЄС через газову
директиву
У Міністерстві закордонних справ України
вважають парадоксом погрози компаніїбудівника "Північного потоку-2" судитися з
ЄС через зміни до газової директиви на тлі
ігнорування рішення Стокгольмського
арбітражу стосовно боргу перед Україною.

Україна вийшла ще з двох угод у рамках
СНД
Кабінет міністрів 24 квітня 2019 року ухвалив
рішення щодо виходу України з двох угод у
рамках Співдружності незалежних держав
(СНД).

Мей заявила Зеленському про необхідність
стримування РФ
Прем'єр Великої Британії Тереза Мей в ході
телефонної розмови з новообраним
президентом України Володимиром
Зеленським наголосила на необхідності
працювати разом для стримування російської
агресії та запросила відвідати Сполучене
Королівство.

Діаспора обурена заявою у Зеленського про
"жертв чорних технологій"
В українській діаспорі висловлюють жорстке
обурення заявою представника команди
Володимира Зеленського, що українці за
кордоном стали «жертвою чорних технологій»
і тому не підтримали новообраного Президента
України на виборах.

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав
Зеленського
Вселенський Патріарх Варфоломій привітав
Володимира Зеленського з обранням на пост
Президента України.

УКРАЇНА
Зеленський припиняє участь у проектах
"Кварталу 95"
р президентських перегонів Володимир
Зеленський припиняє виступати як ведучий,
актор та режисер у проектах студії "Квартал
95".

Суд не зміг заборонити Авакову залишатись
на посту — немає підстав
Окружний адміністративний суд міста Києва
відмовив у забезпеченні позову щодо заборони
міністру внутрішніх справ Арсену Авакову
виконувати повноваження.

Військові човни РФ демонстративно
підходять близько до українських берегів
Росія штучно створює черги в районі
Керченської протоки та постійно оглядає
судна, які прямують в українські порти.

Уряд погодив зміни щодо забезпечення
підрозділів ДФС, які стримують агресію
Росії
Кабінет міністрів України погодив проект
закону щодо забезпечення матеріальнотехнічними засобами підрозділів Державної
фіскальної служби, які залучаються для
стримування збройної агресії Російської
Федерації.

Путін створює привід офіційно застосувати
армію проти України - Турчинов
Указ президента РФ Володимира Путіна про
спрощений порядок отримання російського
громадянства жителям окупованої території
Донецької та Луганської областей - це свідома
ескалація агресії проти України.

ЕКОНОМІКА
Ціни на газ: сайт Зе!команди оприлюднив
"тарифну" заяву
НАК "Нафтогаз України" та Кабінет міністрів
мають провести консультації з МВФ і
ухвалити рішення для пониження ціни газу для
населення з 1 травня у зв'язку зі зниженням
світових цін на газ.

ПриватБанк оголосив про перезапуск
Привата24
ПриватБанк у березні почав етап тестування
бета-версії нової програми «Приват24»; сам
запуск нового Приват24 планується до кінця
літа.

У Світовому банку пояснили як поліпшити
управління земельними ресурсами в
Україні
У Світовому банку вважають, що основними
інструментами для підвищення ефективності
управління земельними ресурсами є: повний і
коректний облік земель, прозорість даних та
аналіз фактичного використання земель, а
також захист прав власників.

Санкції у дії: винороби Криму не можуть
працювати через відсутність тари з України
Кримські винороби заявляють про те, що
санкції проти Росії і Криму стали причиною
припинення поставок скляних пляшок в Крим і
як наслідок - зупинки виробництва вина.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Росія у Мінську відмовилася обговорювати
звільнення українських заручників
Росія на засіданні Тристоронньої контактної
групи у Мінську відмовилася обговорювати
питання про звільнення українських
політв'язнів та військовополонених.

Україна vs Росія: "Морський" трибунал
розповів подробиці щодо позову
На сайті Міжнародного трибуналу з морського
права оприлюднено офіційне повідомлення
про проведення 10-11 травня слухань у справі
про застосування тимчасових заходів до
Російської Федерації у зв'язку з порушенням
імунітетів трьох українських військовоморських кораблів та членів їхніх екіпажів.

Родичі політв'язнів чекають від Зеленського
виконання "найважливішого завдання"
У російських тюрмах перебувають понад 30
українських політв'язнів та 24 моряків, на
звільнення яких родини тепер покладають
надії на новообраного главу держави
Володимира Зеленського.

Кримськотатарського бізнесмена Веліляєва
звільнили з "Лефортово"
Кримськотатарського бізнесмена Ресуля
Веліляєва звільнили з московського СІЗО
«Лефортово» під підписку про невиїзд.

В університеті ім. Шевченка провели
флешмоб на підтримку Сущенка і в'язнів
Кремля
Студенти Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка провели флешмоб на
підтримку політв'язнів Кремля, серед яких і
власкор Укрінформу у Парижі Роман Сущенко.

ПРАВОПОРЯДОК
СБУ шукає всіх причетних до запуску
опитування про "відділення Галичини"
Управлінням Служби безпеки України у
Львівській області проводиться перевірка за
фактом поширення в мережі Інтернет
провокаційного «опитування», у якому йдеться
про відділення Галичини або приєднання її до
Польщі.

Луценко: Чекаємо Януковича в Україні з
конвоєм і наручниками
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив,
що на екс-президента Віктора Януковича,
якого суд у січні визнав винним у справі щодо
держзради, чекають в Україні з нетерпінням,
конвоєм і наручниками.

Насіров подав в суд на Кабмін через
конкурс на керівника податкової
До Окружного адміністративного суду міста
Києва (ОАСК) надійшла заява про
забезпечення позову від Романа Насірова, у
якій він просить заборонити Кабінету міністрів
України приймати рішення про призначення
керівника Податкової.

Вбивство Гандзюк: підозрюваним у нападі
"пом'якшили" статтю
Генеральна прокуратура України змінила
підозру ймовірним виконавцям нападу на
Катерину Гандзюк на підставі оцінених
доказів.

ЕКСКЛЮЗИВ
Кому вигідна відставка Парубія? Україні,
вочевидь, – ні
Кулуарна спроба “відставити” голову ВР може
нівелювати позитивні враження і світу, і
українців від по-справжньому демократичних
виборів

Бракована російська нафта на якість
пального для українців не вплине
Неякісну сировину з РФ уже прокачують до
Європи. Утім, для виробництва пального ні
Україна, ні Білорусь її не використовують

Навіщо майбутньому головному податківцю
країни старі ―жигулі‖
У переможця конкурсу на посаду Голови
податкової служби Сергія Верланова є цікаве
хобі, яке, впевнені, пригодиться йому на цій
посаді

СУСПІЛЬСТВО
Вакарчук заперечує, що може стати №1 у
списках партії БПП
Лідер музичного гурту "Океан Ельзи",
український музикант і виконавець Святослав
Вакарчук заперечує інформацію про свою
можливу участь у виборах до Верховної Ради
України за списками партії “Блок Петра
Порошенка”.

У столиці проведуть Великодні ярмарки список вулиць
Цієї суботи, напередодні Великодня, у столиці
будуть проведені традиційні
сільськогосподарські ярмарки.

В Україну йде справжнє тепло: якою буде
погода аж до Великодня
У четвер, 25 квітня, в Україні опадів не
очікується, вдень повітря прогріється до 20-25
градусів тепла.

У Києві організували ханамі з нагоди
цвітіння сакури
У сквері біля Національної опери України
Посольство Японії організувало церемонію
ханамі з нагоди цвітіння сакури.

МЕРТ захищатиме українських туристів від
затримок рейсів
У Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі пообіцяли застосувати всі можливі
законні механізми, щоб захистити українських
туристів від тривалих очікувань рейсів в
аеропортах.

В Україні запрацювала система електронної
ідентифікації для Mobile ID та Bank ID
В Україні в дослідній експлуатації
запрацювала інтегрована система електронної
ідентифікації.

У Києві можуть збільшити штрафи за
сміття повз урну
Постійна комісія Київської міської ради з
питань екологічної політики підтримала проект
звернення до Верховної Ради щодо вирішення
проблеми викидання відходів у неналежних
місцях.

180 тисяч тюльпанів: у Києві відкриється
виставка ―Казки світу‖
0 тисяч тюльпанів: у Києві відкриється виставка
“Казки світу”. Про це повідомили у КО

"Київзеленбуд",

інформує прес-служба

КМДА.
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