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ТОП 

 

Рада ухвалила "мовний" закон (ФОТО. 

ВІДЕО) 

рховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної".

 

 

Бойовики та Московський патріархат 

захопили храм ПЦУ на Донбасі 

ставники Московського патріархату за 

допомогою «влади» так званої «ДНР» 

захопили храм Православної церкви України у 

Кузнецово-Михайлівці Донецької області.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2688899-rada-uhvalila-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2688899-rada-uhvalila-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2688899-rada-uhvalila-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689219-bojoviki-ta-predstavniki-moskovskogo-patriarhatu-zahopili-hram-pcu-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689219-bojoviki-ta-predstavniki-moskovskogo-patriarhatu-zahopili-hram-pcu-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689219-bojoviki-ta-predstavniki-moskovskogo-patriarhatu-zahopili-hram-pcu-na-doneccini.html


 

РНБО може зібратися після засідання 

Радбезу ООН через російські паспорти на 

Донбасі 

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос не 

виключив зібрання після засідання Ради 

Безпеки ООН із розгляду питання підписання 

президентом Росії указу про спрощений 

порядок отримання російського громадянства 

жителям окупованої території Донецької та 

Луганської областей.

 

 

Зеленський обіцяє проаналізувати 

"мовний" закон після інавгурації 

дер президентських виборів Володимир 

Зеленський заявляє, що після його вступу на 

посаду Президента України буде зроблено 

ретельний аналіз закону про мову на предмет 

дотримання в ньому конституційних прав та 

інтересів усіх громадян України.

 

Верховний Суд закрив справу щодо надання 

Томосу 

рховний Суд закрив провадження у справі 

щодо надання Томосу про автокефалію 

Православної церкви в Україні.

 

 

Парубій лишається спікером — за відставку 

лише 33 підписи 

ідкликання Андрія Парубія з посади Голови 

Верховної Ради наразі зібрано 33 підписи зі 

150 необхідних.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689454-rnbo-moze-zibratisa-pisla-zasidanna-radbezu-oon-cerez-rosijski-pasporti-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689454-rnbo-moze-zibratisa-pisla-zasidanna-radbezu-oon-cerez-rosijski-pasporti-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689454-rnbo-moze-zibratisa-pisla-zasidanna-radbezu-oon-cerez-rosijski-pasporti-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689454-rnbo-moze-zibratisa-pisla-zasidanna-radbezu-oon-cerez-rosijski-pasporti-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689116-zelenskij-obicae-proanalizuvati-movnij-zakon-pisla-inavguracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689116-zelenskij-obicae-proanalizuvati-movnij-zakon-pisla-inavguracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689116-zelenskij-obicae-proanalizuvati-movnij-zakon-pisla-inavguracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689259-verhovnij-sud-zakriv-spravu-sodo-nadanna-tomosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689259-verhovnij-sud-zakriv-spravu-sodo-nadanna-tomosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689259-verhovnij-sud-zakriv-spravu-sodo-nadanna-tomosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689048-u-radi-za-vidstavku-parubia-zibrali-lise-33-pidpisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689048-u-radi-za-vidstavku-parubia-zibrali-lise-33-pidpisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689048-u-radi-za-vidstavku-parubia-zibrali-lise-33-pidpisi.html


 

Чому міжнародна підтримка України нікуди 

не зникне після зміни влади (АНАЛІТИКА) 

 світі сприйняли результат виборів в Україні та 

що обіцяють нашій державі та новому 

президенту.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Порошенко обговорив із Лінкявічюсом 

"паспортизацію" Донбасу та санкції ЄС 

Петро Порошенко та міністр закордонних 

справ Литовської Республіки засудили рішення 

президента РФ щодо спрощеної процедури 

видачі російських паспортів громадянам 

України, які мешкають на тимчасово 

окупованих Росією територіях Донецької та 

Луганської областей.

 

У Росії заявили, що не платитимуть пенсії у 

―Л/ДНР‖ навіть за паспортами РФ 

Російські пенсії призначатимуться тільки тим 

новим громадянам РФ з окупованого Донбасу, 

які переїдуть на постійне проживання в Росію.

 

У команді Зеленського заявляють про 

наміри продовжити співпрацю з МВФ 

команді Володимира Зеленського заявляють 

про наміри продовжити співпрацю з 

Міжнародним валютним фондом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2688635-comu-miznarodna-pidtrimka-ukraini-nikudi-ne-znikne-pisla-zmini-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2688635-comu-miznarodna-pidtrimka-ukraini-nikudi-ne-znikne-pisla-zmini-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2688635-comu-miznarodna-pidtrimka-ukraini-nikudi-ne-znikne-pisla-zmini-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689439-porosenko-obgovoriv-iz-linkavicusom-pasportizaciu-donbasu-ta-sankcii-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689439-porosenko-obgovoriv-iz-linkavicusom-pasportizaciu-donbasu-ta-sankcii-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689439-porosenko-obgovoriv-iz-linkavicusom-pasportizaciu-donbasu-ta-sankcii-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689423-u-rosii-zaavili-so-ne-platitimut-pensii-u-ldnr-navit-za-pasportami-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689423-u-rosii-zaavili-so-ne-platitimut-pensii-u-ldnr-navit-za-pasportami-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689423-u-rosii-zaavili-so-ne-platitimut-pensii-u-ldnr-navit-za-pasportami-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2689234-u-komandi-zelenskogo-zaavlaut-pro-namiri-prodovziti-spivpracu-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2689234-u-komandi-zelenskogo-zaavlaut-pro-namiri-prodovziti-spivpracu-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2689234-u-komandi-zelenskogo-zaavlaut-pro-namiri-prodovziti-spivpracu-z-mvf.html


 

В окупації Криму брав участь 519-й дивізіон 

кораблів-розвідників ЗС РФ - InformNapalm 

упації Криму брав участь 519-й дивізіон 

розвідувальних кораблів ЗС РФ.

 

Зеленський та Лінкявічус зустрілися у Києві 

ністр закордонних справ Литви Лінас Антанас 

Лінкявічус у Києві зустрівся з новообраним 

Президентом України Володимиром 

Зеленським та підтвердив незмінну підтримку 

Литвою України.

 

Російські пранкери подзвонили Макрону 

"від Зеленського" 

сійські пранкери Олексій Столяров (відомий як 

"Лексус") і Володимир Кузнєцов ("Вован") від 

імені новообраного Президента України 

Володимира Зеленського зателефонували главі 

Франції Еммануелю Макрону

 

У комітеті РЄ сказали, коли зможуть 

відвідати Крим 

Росія блокує відвідування представниками 

Європейського комітету РЄ із запобігання 

катуванням території окупованого Криму. 

Водночас представники РЄ можуть відвідати 

Крим лише як невід’ємну частину України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2689377-v-okupacii-krimu-brav-ucast-519j-divizion-korablivrozvidnikiv-zs-rf-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2689377-v-okupacii-krimu-brav-ucast-519j-divizion-korablivrozvidnikiv-zs-rf-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2689377-v-okupacii-krimu-brav-ucast-519j-divizion-korablivrozvidnikiv-zs-rf-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689373-zelenskij-ta-linkavicus-zustrilisa-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689373-zelenskij-ta-linkavicus-zustrilisa-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689096-rosijski-prankeri-podzvonili-makronu-vid-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689096-rosijski-prankeri-podzvonili-makronu-vid-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689096-rosijski-prankeri-podzvonili-makronu-vid-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2689324-v-komiteti-re-skazali-koli-evrodeputati-zmozut-vidvidati-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2689324-v-komiteti-re-skazali-koli-evrodeputati-zmozut-vidvidati-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2689324-v-komiteti-re-skazali-koli-evrodeputati-zmozut-vidvidati-krim.html


 

У Європі не знають про фантастичний 

туристичний потенціал України - 

Мінгареллі 

Західній Європі немає уявлення про Україну як 

країну, в якої надзвичайні промислові 

можливості.

 

Українські та еміратські дипломати 

готуватимуть візити в Україну 

високопосадовців ОАЕ 

ючовими питаннями порядку денного відносин 

України та Об’єднаних Арабських Еміратів на 

найближчу перспективу є організація візиту в 

нашу країну вищих урядовців цієї країни.

УКРАЇНА 

 

Група ―Першого грудня‖ закликає 

Зеленського не відступати від орієнтирів 

Революції Гідності 

Ініціативна група «Першого грудня» закликає 

переможця президентських виборів 

Володимира Зеленського не відступати від 

орієнтирів Революції Гідності.

 

Як голосували депутати за ―мовний‖ закон 

(ТАБЛИЦЯ) 

оти ухвалення законопроекту “Про 

забезпечення функціонування української мови 

як державної” проголосували члени фракції 

“Опозиційний блок”, двоє - з “Відродження” та 

частина позафракційних.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2689210-u-evropi-ne-znaut-pro-fantasticnij-turisticnij-potencial-ukraini-mingarelli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2689210-u-evropi-ne-znaut-pro-fantasticnij-turisticnij-potencial-ukraini-mingarelli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2689210-u-evropi-ne-znaut-pro-fantasticnij-turisticnij-potencial-ukraini-mingarelli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2689210-u-evropi-ne-znaut-pro-fantasticnij-turisticnij-potencial-ukraini-mingarelli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689365-ukrainski-ta-emiratski-diplomati-gotuvatimut-viziti-v-ukrainu-visokoposadovciv-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689365-ukrainski-ta-emiratski-diplomati-gotuvatimut-viziti-v-ukrainu-visokoposadovciv-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689365-ukrainski-ta-emiratski-diplomati-gotuvatimut-viziti-v-ukrainu-visokoposadovciv-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689365-ukrainski-ta-emiratski-diplomati-gotuvatimut-viziti-v-ukrainu-visokoposadovciv-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689321-grupa-persogo-grudna-zaklikae-zelenskogo-ne-vidstupati-vid-orientiriv-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689321-grupa-persogo-grudna-zaklikae-zelenskogo-ne-vidstupati-vid-orientiriv-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689321-grupa-persogo-grudna-zaklikae-zelenskogo-ne-vidstupati-vid-orientiriv-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689321-grupa-persogo-grudna-zaklikae-zelenskogo-ne-vidstupati-vid-orientiriv-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689055-ak-golosuvali-deputati-za-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689055-ak-golosuvali-deputati-za-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689055-ak-golosuvali-deputati-za-movnij-zakon.html


 

Головний рабин України обіцяє 

Зеленському підтримку єврейської громади 

ловний рабин України Моше Реувен Асман 

привітав Володимира Зеленського з перемогою 

на виборах Президента України.

 

 

Порошенко призначив 10 суддів у місцеві 

суди 

езидент Петро Порошенко призначив десять 

суддів на посади у місцевих загальних і 

господарських судах.

 

 

Рада закликала міжнародних партнерів 

засудити ―паспортний‖ указ Путіна 

рховна Рада закликала міжнародних партнерів 

засудити указ президента РФ про видачу 

російських паспортів в ОРДЛО.

 

 

Зеленський звинувачує ЦВК у затягуванні 

оголошення результатів виборів 

Кандидат на посаду Президента України 

Володимир Зеленський заявив, що Центральна 

виборча комісія затягує з оголошення 

офіційних результатів виборів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689375-golovnij-rabin-ukraini-obicae-zelenskomu-pidtrimku-evrejskoi-gromadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689375-golovnij-rabin-ukraini-obicae-zelenskomu-pidtrimku-evrejskoi-gromadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689375-golovnij-rabin-ukraini-obicae-zelenskomu-pidtrimku-evrejskoi-gromadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689057-porosenko-priznaciv-10-suddiv-u-miscevi-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689057-porosenko-priznaciv-10-suddiv-u-miscevi-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2689057-porosenko-priznaciv-10-suddiv-u-miscevi-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689360-rada-zaklikala-miznarodnih-partneriv-zasuditi-pasportnij-ukaz-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689360-rada-zaklikala-miznarodnih-partneriv-zasuditi-pasportnij-ukaz-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2689360-rada-zaklikala-miznarodnih-partneriv-zasuditi-pasportnij-ukaz-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2689409-zelenskij-zvinuvacue-cvk-u-zataguvanni-ogolosenna-rezultativ-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2689409-zelenskij-zvinuvacue-cvk-u-zataguvanni-ogolosenna-rezultativ-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2689409-zelenskij-zvinuvacue-cvk-u-zataguvanni-ogolosenna-rezultativ-viboriv.html


 

На морі, суші та в повітрі: військові 

остаточно узгодили план Sea Breeze-201 

В Одесі відбулась заключна конференція з 

планування міжнародних навчань Sea Breeze-

2019, які відбудуться на початку липня 2019 

року за участі 17 держав-членів НАТО.

 

 

Донбас: шість порушень "тиші", під 

Кримським - мінометний обстріл 

аном на 12.00 25 квітня російсько-окупаційні 

війська шість разів обстріляли позиції 

військовослужбовців Об'єднаних сил. Наразі 

втрат серед українських захисників немає.

ЕКОНОМІКА 

 

Порошенко увів у дію рішення РНБО про 

збільшення бюджету на оборону до 5% ВВП 

Президент Петро Порошенко увів у дію 

рішення РНБО від 25 квітня щодо пропозицій 

до Бюджетної декларації на 2020-2022 роки 

для фінансування сектору безпеки і оборони та 

підвищення оплати праці військових 

Держприкордонслужби, СБУ й Управління 

держохорони.

 

 

Україна запропонує Газпрому на 

переговорах транзит на 60 мільярдів кубів 

Україна у ході газових переговорів, що 

відбудуться, очікувано, наприкінці травня, 

запропонує Газпрому забронювати транзит 60 

млрд кубометрів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689411-na-mori-susi-ta-v-povitri-vijskovi-ostatocno-uzgodili-plan-sea-breeze2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689411-na-mori-susi-ta-v-povitri-vijskovi-ostatocno-uzgodili-plan-sea-breeze2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689411-na-mori-susi-ta-v-povitri-vijskovi-ostatocno-uzgodili-plan-sea-breeze2019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689045-donbas-sist-porusen-tisi-pid-krimskim-minometnij-obstril.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689045-donbas-sist-porusen-tisi-pid-krimskim-minometnij-obstril.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2689045-donbas-sist-porusen-tisi-pid-krimskim-minometnij-obstril.html
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Нафтогаз готується до реверсу ГТС України 

з 2020 року 

У випадку припинення РФ транзиту газу з 

початку 2020 року Нафтогаз готується перейти 

на розворот ГТС в реверсному напрямку.

 

 

Іноземні інвестори сказали, чого очікують 

від нового Президента 

Іноземні інвестори чекають від нового 

Президента боротьбу з корупцією та 

обмеження впливу олігархів.

 

 

Білорусь частково відновила експорт 

нафтопродуктів в Україну 

лорусь частково відновила експорт світлих 

нафтопродуктів в Україну і Польщу.

 

 

У ProZorro розпочав роботу онлайн-магазин 

для державних закупівель 

З 24 квітня у системі ProZorro запрацювали 

електронні каталоги для проведення 

допорогових закупівель.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти у Криму "накрутили" Балуху 

строк ув'язнення 

В окупованому Криму "суд" відмовився 

зарахувати українському політв'язню 

Володимиру Балуху проведений в СІЗО строк 

"день за півтора", як того вимагає 

законодавство РФ.

 

 

Денісова нагадала, до чого призвела 

примусова "паспортизація" жителів 

анексованого Криму 

Спрощена процедура набуття громадянства РФ 

для жителів окупованих територій Донбасу 

спричинить новий виток гібридної війни. 

Разом з тим, жителі окупованого сходу 

залишаться громадянами України.

 

 

Йованович заявила про підтримку борців з 

корупцією, які продовжать справу Гандзюк 

л США в Україні Марі Йованович вшанувала 

пам'ять Катерини Гандзюк і закликала до 

ретельного розслідування замаху на 

активістку, що призвів до її смерті

ПРАВОПОРЯДОК 

 

СБУ має перевірити заяву Долженкова 

щодо "паспортного" указу Путіна - депутат 

Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк 

проситиме Службу безпеки перевірити виступ 

у ВР депутата Олександра Долженкова, який 

виправдав указ президента РФ про спрощену 

видачу російських паспортів мешканцям 

ОРДЛО.
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Суд залишив під вартою екс-голову 

Апеляційного суду Криму 

Київський апеляційний суд залишив під 

вартою колишнього голову Апеляційного суду 

Автономної Республіки Крим Валерія 

Чорнобука, підозрюваного у державній зраді.

 

Суд відмовився скасувати заборону 

конкурсу на посаду голови Держмитслужби 

Суд відмовився скасувати ухвалу в 

забезпечення позову щодо заборони конкурсу 

на посаду голови Державної митної служби.

 

Руїни синагоги "Золота Роза" у Львові 

обмалювали свастикою 

У Львові вандали вчинили наругу над руїнами 

синагоги "Золота Роза" в центрі міста.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

ВР витримала ―іспит‖ мовою. Далі – ще 

кілька етапів ―стрес-тестування‖ 

Рада таки не зрадила українську мову. 

Наступні “реперні точки” – голосування за 

відставку спікера і можливий розпуск 

парламенту.
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Ще раз про відповідальність політичних 

еліт 

рші висновки Ініціативної групи «Першого 

грудня» після президентських виборів 2019 

року.

 

Монетизація субсидій: яка доля чекає 

злісних боржників 

25% субсидіантів, що не розрахувалися за 

“комуналку” виданими на це живими грошима, 

ризикують втратити субсидії взагалі. Але ще є 

час усе змінити.

 

Перемога Зеленського і українсько-польські 

відносини 

вообраний президент має кілька причин 

здійснити один із перших закордонних візитів 

– до Польщі.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський написав своє ім'я у Facebook 

українською мовою 

Лідер виборчих перегонів на пост Президента 

України Володимир Зеленський змінив ім'я на 

своїй персональній сторінці у Facebook і тепер 

підписаний українською мовою.
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У Вінниці стартує "Великоднє диво" 

Вінниці в четвер розпочинається 

етнофестиваль "Великоднє диво" - містяни 

розфарбовуватимуть звичайні та велетенські 

писанки і знайомитимуться з великодніми 

традиціями.

 

На Півдні поновлюють водні пасажирські 

перевезення 

вий сезон пасажирських перевезень водним 

транспортом на півдні України стартує в 

суботу, 27 квітня.

 

З іконою треба розмовляти, як з людиною 

дожниця Ольга Мельник-Солудчик заснувала в 

Івано-Франківську незвичайну школу 

іконоаплікації з соломки. 

 

У центрі Чернівців встановили велетенські 

писанки 

Чернівцях до Великодніх свят встановили 

велетенські писанки. Тут презентують 

обрядову великодню атрибутику «Писанковий 

дивосвіт».
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У Києві укріпили схили Володимирської 

гірки та парку «Хрещатий» 

Києві проведено роботи з влаштування 

підпірних стін та укріплення схилів на 

Володимирській гірці та у парку «Хрещатий».

 

Квітень ―попрощається‖ дощами та 

похолоданням 

ятницю, 26 квітня, у західних та східних 

областях України невеликі короткочасні дощі, 

окремі грози; на решті території без опадів.
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