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ТОП 

 

В ООН відбудуться тематичні заходи до 

роковин Чорнобильської катастрофи 

У штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй 

26 квітня заплановані тематичні заходи до 33-х 

роковин аварії на Чорнобильський атомній 

електростанції.

 

ЦВК оголосить результати виборів 

Президента 30 квітня 

Центральна виборча комісія у вівторок, 30 

квітня, проведе засідання, на якому встановить 

і оголосить результати виборів Президента 

України.
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Новий чорнобильський "саркофаг" готовий 

на 99% 

Прем’єр-міністр відвідав новий безпечний 

конфайнмент «Укриття», який успішно 

пройшов пробну 72-годинну експлуатацію.

 

"Паспортизація" Донбасу: депутати 

Європарламенту засудили указ Путіна 

ЗАЯВА 

Група депутатів Європарламенту виступила із 

спільною заявою, в якій засудили дії Кремля 

щодо спрощення процедури надання 

російських паспортів та громадянства 

громадянам України, які мешкають на 

тимчасово окупованих територіях Луганської 

та Донецької областей.

 

У Раді збирають підписи за відставку 

Луценка 

У Верховній Раді триває збір підписів за 

відставку Юрія Луценка з посади генерального 

прокурора.

 

Раді пропонують ліквідувати 

Укроборонпром 

У Раді зареєстрували законопроект, яким 

пропонує ліквідувати Державний концерн 

«Укроборонпром» та визначити повноваження 

центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечуватиме формування та реалізацію 

державної військово-промислової політики.
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УКРАЇНА І СВІТ  

 

Зеленський планує зустрітися з Путіним у 

межах "нормандського формату" — 

Кваснєвський 

с-президент Польщі Александер Кваснєвський 

розповів, що новообраний президент України 

Володимир Зеленський не має наміру 

зустрічатися з російським лідером 

Володимиром Путіним віч-на-віч - лише в 

межах "нормандського формату".

 

 

Росія виключила з санкційного списку 

Черновецького і ще трьох українців 

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав 

постанову про скасування спеціальних 

економічних заходів, введених раніше 

стосовно чотирьох громадян України.

 

 

Угорщина свідомо вибрала лінію на 

конфронтацію в мовному питанні - Клімкін 

Угорщина, критикуючи ухвалений у четвер 

український закон про мову, навмисно 

загострює відносини між двома країнами, 

проте українська сторона має надію на 

порозуміння.

 

 

Берлін заявляє, що "паспортний" указ 

Путіна - серйозна провокація 

У Берліні серйозно занепокоєні указом 

російського президента щодо спрощення 

надання громадянства українцям з Донбасу.
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Трамп хоче розслідувати "змову" України з 

Клінтон під час виборів - ЗМІ 

Генеральний прокурор США Білл Барр працює 

над "надзвичайними" і "великими" викриттями 

щодо діячів з України, які нібито намагалися 

впливати на результати виборів у 2016 році на 

користь Гілларі Клінтон.

УКРАЇНА 

 

ЦВК прийняла всі протоколи з мокрими 

печатками 

Центральна виборча комісія завершила 

прийняття оригіналів протоколів про підсумки 

повторного голосування на чергових виборах 

Президента від окружних виборчих комісій, 

наразі документи опрацьовуються на 

відповідність вимогам законодавства.

 

 

Голова КСУ розповів, про що говорив з 

радником штабу Зеленського 

Голова Конституційного суду Станіслав 

Шевчук підтвердив зустріч із юридичним 

радником штабу Володимира Зеленського й 

адвокатом олігарха Ігоря Коломойського 

Андрієм Богданом, зауваживши, що вона не 

була таємною.

 

 

Клімкін розповів, чи збирається 

співпрацювати з Зеленським 

Співпраця чинного міністра закордонних справ 

Павла Клімкіна з новообраним президентом 

Володимиром Зеленським можлива за умови 

обопільного бажання та спільності цілей і 

принципів у зовнішній політиці.
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Епіфаній звернувся до Зеленського 

напередодні Великодня 

Митрополит Київський і всієї України 

Епіфаній висловив сподівання, що Володимир 

Зеленський на посаді Президента України 

гарантуватиме дотримання визначеного 

Конституцією рівного ставлення держави до 

різних конфесій, а також законного права 

віруючих і релігійних громад вільно обирати 

свою юрисдикційну приналежність.

 

 

У команді Зеленського розповіли, що чекає 

на САП, НАЗК та НАБУ 

У команді Володимира Зеленського 

завершують роботу над планом дій щодо 

антикорупційної політики.

 

 

Розпочала роботу Наглядова рада 

Адміністрації морських портів України 

Наглядова рада ДП "Адміністрації морських 

портів України" (АМПУ) сприятиме 

впровадженню стандартів корпоративного 

управління в державній компанії.

 

 

В Україні вперше знесли незаконну 

багатоповерхівку 

У Львові знесли 7-поверховий 

багатоквартирний будинок, який був 

збудований без дозвільної документації. Це 

перший випадок в Україні демонтажу 

самобуду такого масштабу.
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ЕКОНОМІКА 

 

Держборг України виріс до $78,78 мільярда 

Державний та гарантований державою борг 

України протягом березня збільшився на 0,54 

млрд доларів і станом на 31 березня 2019 року 

становив 78,78 млрд доларів.

 

 

АМКУ дозволив компанії Ахметова купити 

ще два обленерго 

ТОВ ―ДТЕК Нафтогаз‖ отримало від 

Антимонопольного комітету України (АМКУ) 

дозвіл придбати акції ПрАТ «Київобленерго» 

та АТ «Одесаобленерго».

 

 

Насалик пояснив, чим для українців вигідне 

обмеження "зеленого" тарифу 

Закон про "зелені" аукціони стримуватиме 

зростання тарифів на електроенергію для 

населення, обмеживши "зелений" тариф.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Росіяни майже місяць незаконно тримають 

Балуха в штрафному ізоляторі 

Український в'язень Кремля Володимир Балух 

більше трьох тижнів перебуває у штрафному 

ізоляторі колонії міста Торжок Тверської 

області. Йому не передають посилки, а 

родичам не повідомляють про терміни 

утримання в ШІЗО.
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У Росії заперечують заяву Сенцова про 

катування під час затримання 

Російська влада стверджує, що український 

режисер Олег Сенцов не зазнавав жорстокого 

поводження під час затримання, а зафіксовані 

у нього гематоми і садна мають 

«альтернативне походження».

 

"Виправлятися не збираюсь": Шумков 

записав звернення з російської колонії 

У соцмережі з’явилося відео з бранцем Кремля 

херсонцем Олександром Шумковим, який 

перебуває в російській виправній колонії в 

місті Торжок. Шумков дякує за підтримку і 

запевняє, що тримається і «виправлятися» не 

збирається.

 

―Суд‖ у Криму залишив активіста Бекірова 

під арештом 

Підконтрольний Росії Верховний суд 

окупованого Криму відхилив апеляцію захисту 

кримськотатарського активіста Едема Бекірова 

на продовження терміну утримання в СІЗО.

 

Екс-охоронця Яроша побили в російській 

колонії — ЗМІ 

Українського політв'язня - бранця Кремля 

Олександра Шумкова побили спочатку в 

російському СІЗО, а потім в колонії.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Злочини проти Майдану: до суду дійшла 

справа двох прокурорів та екс-міліціонера 

Генеральна прокуратура України передала до 

суду обвинувальний акт у кримінальному 

провадженні за фактами протиправних дій 

правоохоронців стосовно учасників 

протестних акцій у Києві в січні – лютому 2014 

року.

 

ГПУ підтвердила скасування слідчої дії 

проти Ложкіна 

Адвокатам колишнього глави Адміністрації 

Президента Бориса Ложкіна у Генеральній 

прокуратурі повідомили про скасування 

слідчої дії щодо їхнього клієнта.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Історія однієї родини ліквідатора 

Він був на чергуванні в ніч, коли вибухнув реактор. 

Четвертий блок Чорнобильської АЕС вибухнув 

близько другої ночі 26 квітня 1986 року. 

 

 

Радбез ООН: коли до нерішучості додається 

невизначеність 

Чому новому президенту України варто 

якнайшвидше окреслити чіткі позиції щодо 

війни на Донбасі.
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―Передсвяткове‖ зміцнення гривні 

триватиме й після вихідних 

Аналізуємо ―передвеликодні‖ фінансові 

новини: зниження облікової ставки, посилення 

контролю за готівковими операціями, 

зміцнення гривні

СУСПІЛЬСТВО 

 

Полювання за писанками, сім чудес Києва 

та виставка тюльпанів: афіша на Великодні 

вихідні 

Наша афіша допоможе визначитися, де краще 

святкувати Великдень у Києві та як цікаво 

провести цілих п'ять вихідних!

 

 

Арт-поїзд ГогольTrain вирушить з Києва у 

Маріуполь 26 квітня 

Розмальований у стилі графіті арт-поїзд 

ГогольTrain вирушить увечері 26 квітня з 

Києва до Маріуполя на ГогольFest.

 

 

У Керчі зруйнували один з найстаріших 

пляжів 

У Керчі зруйновано один з найстаріших пляжів 

в межах міста, розташований в районі 

Аршинцево.
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Не соками та клізмами: Супрун розказала, 

як правильно ―чистити‖ організм 

―Очистити організм від шлаків‖, яких ніхто 

ніколи не бачив, можна. Але ―шлаки‖ — це 

старі молекули та органели клітин, а ―чистити‖ 

тіло треба не соками, клізмами чи рисом, а 

голодуванням.

 

 

Міносвіти затвердило 12 стандартів вищої 

освіти 

Міністерство освіти і науки затвердило 8 

стандартів бакалаврського рівня вищої освіти 

та 4 – магістерського, які були погоджені 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО).

 

 

Без кліток, але з озерами: у липні відкриють 

першу чергу столичного зоопарку 

У Києві в липні цього року відкриється перша 

черга зоопарку після реконструкції. Вартість 

квитка не зросте.

 

Український стартап друкуватиме людські 

кістки та органи на 3D-принтері 

Український стартап Kwambio, який виробляє 

3D-принтери, спільно з фондом WeFund 

Ventures представив проект з друку людських 

кісток та органів Adam.
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З 1 травня можна змінити оператора і 

зберегти номер 

З 1 травня абоненти зможуть змінювати 

мобільного оператора, зберігаючи при цьому 

свої номери.

 

 

 

Художник Роман Мінін представляє 

Україну на Фестивалі коропів в Японії 

Короп з козаком від сучасного українського 

художника Романа Мініна бере участь у 

Фестивалі коропів в Японії.

. 
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