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ТОП 

 

Зеленський підписав закон про ринок землі 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо умов обігу 

земель сільськогосподарського призначення» 

№ 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 

березня 2020 року.

 

Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко 

залишили під вартою 

Кївський апеляційний суд залишив без 

задоволення апеляційну скаргу на рішення 

суду першої інстанції щодо продовження 

строку тримання під вартою підозрюваній у 

справі щодо вбивства журналіста Павла 

Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії 

Кузьменко.

 

https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3014877-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3014877-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015057-pidozruvanu-u-spravi-seremeta-kuzmenko-zalisili-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015057-pidozruvanu-u-spravi-seremeta-kuzmenko-zalisili-pid-vartou.html


 

Поліція навідалась до ресторану Тищенка 

після інформації "Bihus info" 

Після журналістського розслідування програми 

"Bihus info" столичні поліцейські перевірили 

ресторан на вулиці Льва Толстого щодо роботи 

у період карантину. 

 

Відкриють тільки ті ринки, які зможуть 

дотримуватися санітарних норм - Степанов 

Міністерство охорони здоров'я планує 

відкриття тільки тих ринків, які будуть в змозі 

дотримуватися необхідних санітарних вимог.

  

 

Як переказати гроші на картку і не 

порушити закон про фінмоніторинг - 

роз'яснення Нацбанку 

В Україні з 28 квітня набирають чинності нові 

вимоги для здійснення платежів відповідно до 

закону "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Венедіктова провела онлайн-зустріч із 

послами "Великої сімки" та ЄС 

Генпрокурор Ірина Венедіктова провела 

онлайн-зустріч з послами країн "Великої 

сімки" та ЄС.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015141-policia-navidalas-do-restoranu-tisenka-pisla-informacii-bihus-info.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015141-policia-navidalas-do-restoranu-tisenka-pisla-informacii-bihus-info.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014535-vidkriut-tilki-ti-rinki-aki-zmozut-dotrimuvatisa-sanitarnih-norm-stepanov.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014535-vidkriut-tilki-ti-rinki-aki-zmozut-dotrimuvatisa-sanitarnih-norm-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014998-ak-perekazati-grosi-na-kartku-i-ne-porusiti-zakon-pro-finmonitoring-rozasnenna-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014998-ak-perekazati-grosi-na-kartku-i-ne-porusiti-zakon-pro-finmonitoring-rozasnenna-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014998-ak-perekazati-grosi-na-kartku-i-ne-porusiti-zakon-pro-finmonitoring-rozasnenna-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014998-ak-perekazati-grosi-na-kartku-i-ne-porusiti-zakon-pro-finmonitoring-rozasnenna-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015153-venediktova-provela-onlajnzustric-iz-poslami-velikoi-simki-ta-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015153-venediktova-provela-onlajnzustric-iz-poslami-velikoi-simki-ta-es.html


 

Відеоконференція глав МЗС країн 

"нормандської четвірки" відбудеться 30 

квітня – Кулеба 

Відеоконференція міністрів закордонних справ 

України, Франції, Німеччини і Росії 

відбудеться 30 квітня.

 

Україна і США протидіятимуть спробам РФ 

використати пандемію для послаблення 

санкцій – МЗС 

Україна і США скоординовано протидіятимуть 

спробам Росії використати пандемію 

коронавірусу для послаблення санкційного 

режиму, запровадженого проти неї за 

порушення суверенітету і територіальної …

 

 

Евакуація українців: на початку травня 

МАУ виконає 11 спецрейсів СПИСОК 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

здійснить 11 спеціальних рейсів для 

повернення українців з-за кордону.

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу підтвердили 78 випадків 

коронавірусу – Кличко 

У Києві вже 1298 підтверджених випадків 

COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014546-videokonferencia-glav-mzs-krain-normandskoi-cetvirki-vidbudetsa-30-kvitna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014546-videokonferencia-glav-mzs-krain-normandskoi-cetvirki-vidbudetsa-30-kvitna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014546-videokonferencia-glav-mzs-krain-normandskoi-cetvirki-vidbudetsa-30-kvitna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014546-videokonferencia-glav-mzs-krain-normandskoi-cetvirki-vidbudetsa-30-kvitna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015092-ukraina-i-ssa-protidiatimut-sprobam-rf-vikoristati-pandemiu-dla-poslablenna-sankcij-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015092-ukraina-i-ssa-protidiatimut-sprobam-rf-vikoristati-pandemiu-dla-poslablenna-sankcij-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015092-ukraina-i-ssa-protidiatimut-sprobam-rf-vikoristati-pandemiu-dla-poslablenna-sankcij-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3015092-ukraina-i-ssa-protidiatimut-sprobam-rf-vikoristati-pandemiu-dla-poslablenna-sankcij-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015051-evakuacia-ukrainciv-na-pocatku-travna-mau-vikonae-11-specrejsiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015051-evakuacia-ukrainciv-na-pocatku-travna-mau-vikonae-11-specrejsiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3014695-u-kievi-za-dobu-pidtverdili-78-vipadkiv-koronavirusu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3014695-u-kievi-za-dobu-pidtverdili-78-vipadkiv-koronavirusu-klicko.html


 

Лікування COVID-19: Шимків розповів про 

підготовку “Дарниці” до виробництва 

препарату 

Фармацевтична фірма «Дарниця» вже 

зареєструвала субстанцію гідроксихлорохін і 

готується розпочати виробництво цього 

препарату для лікування хворих на 

коронавірус.

 

Тищенко каже, що карантину дотримується, 

а його ресторан – "своєрідний штаб" 

Заступник голови парламентської фракції 

"Слуга народу" Микола Тищенко заявляє, що 

дотримується карантинних обмежень, а в 

своєму ресторані проводить особисті зустрічі.

 

У Житомирі з 1 травня відновлять роботу 

перукарні, заклади харчування та ринки 

У Житомирі послабили карантинні заходи, і з 1 

травня у місті відновлять роботу перукарні, 

заклади харчування та ринки за умови 

дотримання заходів безпеки.

 

 

Фарміндустрія здатна задовольнити потреби 

українців у ліках під час пандемії - Дмитро 

Шимків, голова ради директорів Darnitsa 

Group  (Інтерв’ю) 

Епідемія COVID-19 - невідомого досі штаму 

коронавірусу - спричинила в усьому світі 

паніку: з прилавків аптек щезли маски, 

антисептики, а також - противірусні препарати, 

жарознижуючі та антибіотики.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015088-likuvanna-covid19-simkiv-rozpoviv-pro-pidgotovku-darnici-do-virobnictva-preparatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015088-likuvanna-covid19-simkiv-rozpoviv-pro-pidgotovku-darnici-do-virobnictva-preparatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015088-likuvanna-covid19-simkiv-rozpoviv-pro-pidgotovku-darnici-do-virobnictva-preparatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015088-likuvanna-covid19-simkiv-rozpoviv-pro-pidgotovku-darnici-do-virobnictva-preparatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3014777-tisenko-kaze-so-karantinu-dotrimuetsa-a-jogo-restoran-svoeridnij-stab.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3014777-tisenko-kaze-so-karantinu-dotrimuetsa-a-jogo-restoran-svoeridnij-stab.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015048-u-zitomiri-z-1-travna-vidnovlat-robotu-perukarni-zakladi-harcuvanna-ta-rinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3015048-u-zitomiri-z-1-travna-vidnovlat-robotu-perukarni-zakladi-harcuvanna-ta-rinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014659-dmitro-simkiv-golova-radi-direktoriv-darnitsa-group.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014659-dmitro-simkiv-golova-radi-direktoriv-darnitsa-group.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014659-dmitro-simkiv-golova-radi-direktoriv-darnitsa-group.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014659-dmitro-simkiv-golova-radi-direktoriv-darnitsa-group.html


 

В українських тюрмах зросла кількість 

хворих із коронавірусом 

Станом на 28 квітня серед працівників 

Державної кримінально-виконавчої служби та 

осіб, узятих під варту, виявлено 6 випадків 

захворювання на COVID-19.

УКРАЇНА 

 

Зеленський вніс зміни до указу про 

Антитерористичний центр 

Президент Володимир Зеленський вніс зміни 

до Указу щодо положення про 

Антитерористичний центр та його 

координаційні групи при регіональних органах 

Служби безпеки України.

 

 

У Раді хочуть заслухати голову Нацбанку 

щодо "коронакризи" – зібрали підписи 

Голова економічного комітету ВР Дмитро 

Наталуха зібрав підписи під проєктом 

постанови "Про доповідь голови 

Національного банку України про діяльність 

НБУ в умовах встановленого в Україні 

карантину".

 

 

В'ятрович дав свідчення ДБР у справі щодо 

форуму пам'яті жертв Голодомор 

Колишній голова Українського інституту 

національної пам'яті, народний депутат 

Володимир В'ятрович дав свідчення у 

Державному бюро розслідувань як свідок у 

справі щодо коштів, витрачених на проведення 

у 2018 р. Міжнародного форуму пам'яті жертв 

Голодомору.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014953-v-ukrainskih-turmah-zrosla-kilkist-hvorih-iz-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014953-v-ukrainskih-turmah-zrosla-kilkist-hvorih-iz-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015098-zelenskij-vnis-zmini-do-ukazu-pro-antiteroristicnij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015098-zelenskij-vnis-zmini-do-ukazu-pro-antiteroristicnij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015094-u-radi-hocut-zasluhati-golovu-nacbanku-sodo-koronakrizi-zibrali-pidpisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015094-u-radi-hocut-zasluhati-golovu-nacbanku-sodo-koronakrizi-zibrali-pidpisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014755-vatrovic-dav-svidcenna-dbr-u-spravi-sodo-forumu-pamati-zertv-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014755-vatrovic-dav-svidcenna-dbr-u-spravi-sodo-forumu-pamati-zertv-golodomoru.html


 

У "Голосі" назвали конструктивною зустріч 

із Саакашвілі 

Зустріч членів фракції "Голосу" з 

експрезидентом Грузії та колишнім головою 

Одеської облдержадміністрації Міхеїлом 

Саакашвілі, який претендує на посаду 

віцепрем'єр-міністра з питань реформ, була 

конструктивною.

 

У Києві на чотири місяці закриють частину 

Борщагівського шляхопроводу 

Із 2 травня до 1 вересня на частині 

Борщагівського шляхопроводу перекриють рух 

транспорту.

 

 

Плавець з Гідропарку приїхав до МВС на 

коні - зі зверненням до Авакова 

Валентин Бур'янов, який вплав намагався 

дістатися до зачиненого на період карантину 

Гідропарку, приїхав на коні до МВС із 

зверненням до глави відомства Арсена 

Авакова.

 

 

В Україні прогнозують нову масштабну 

хвилю пожеж 

З кінця березня до 23 квітня в Житомирській та 

Київській областях від пожеж постраждало 

орієнтовно 40-50 тисяч гектарів територій: 

якщо не вжити термінові заходи, то в липні в 

Україні може виникнути друга, більш 

масштабна та руйнівна, хвиля пожеж.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014926-u-golosi-nazvali-konstruktivnou-zustric-iz-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014926-u-golosi-nazvali-konstruktivnou-zustric-iz-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015086-u-kievi-na-cotiri-misaci-zakriut-castinu-borsagivskogo-slahoprovodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015086-u-kievi-na-cotiri-misaci-zakriut-castinu-borsagivskogo-slahoprovodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015115-plavec-z-gidroparku-priihav-do-mvs-na-koni-zi-zvernennam-do-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3015115-plavec-z-gidroparku-priihav-do-mvs-na-koni-zi-zvernennam-do-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015074-v-ukraini-prognozuut-novu-masstabnu-hvilu-pozez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015074-v-ukraini-prognozuut-novu-masstabnu-hvilu-pozez.html


ЕКОНОМІКА 

 

Держборг України зріс у гривні, а в доларах 

зменшився 

У березні 2020 року сукупний державний та 

гарантований державою борг України в 

еквіваленті у національній валюті зріс на 

10,1% до 2 255,5 млрд грн, а в іноземній валюті 

- зменшився на 3,6% до 80,38 млрд дол. США. 

 

Міненерго планує пришвидшити інтеграцію 

України з ENTSO-E 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

планує пришвидшити інтеграцію України з 

енергомережею Європи - ENTSO-E.

 

Україна експортувала вже майже 50 

мільйонів тонн зерна ТАБЛИЦЯ 

Україна станом на 28 квітня експортувала 

49,99 млн тонн зерна та зернобобових, що на 

7,7 млн. т більше, ніж на цю дату у 

попередньому маркетинговому році.

 

Процес концесії Херсонського морського 

порту має розблокувати Верховний суд 

Перемовини по концесії Херсонського 

морського торговельного порту заблоковано 

судом, наразі учасники процесу очікують на 

рішення Верховного Суду.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014937-derzborg-ukraini-zris-u-grivni-a-v-dolarah-zmensivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014937-derzborg-ukraini-zris-u-grivni-a-v-dolarah-zmensivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015068-minenergo-planue-prisvidsiti-integraciu-ukraini-z-entsoe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015068-minenergo-planue-prisvidsiti-integraciu-ukraini-z-entsoe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015028-ukraina-eksportuvala-vze-majze-50-miljoniv-tonn-zerna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015028-ukraina-eksportuvala-vze-majze-50-miljoniv-tonn-zerna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015080-proces-koncesii-hersonskogo-morskogo-portu-mae-rozblokuvati-verhovnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3015080-proces-koncesii-hersonskogo-morskogo-portu-mae-rozblokuvati-verhovnij-sud.html


 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову 

увійти в “справу Джемілєва” 

Адвокат Микола Полозов отримав від Слідчого 

комітету Росії в анексованому Криму 

повідомлення про те, що йому дозволено 

вступити захисником у справу, заведену СКР 

проти лідера кримськотатарського народу 

Мустафи Джемілєва.

 

 

"Верховний суд Криму" розгляне 6 травня 

апеляцію у справі Веджіє Кашка 

Розгляд апеляційної скарги на відмову 

порушити кримінальну справу за фактом 

смерті ветерана кримськотатарського руху 

Веджіє Кашка після її затримання російськими 

силовиками відбудеться 6 травня в 

окупованому Криму. 

 

При ОП пропонують створити робочу групу 

за участю членів родин полонених 

Робота над визволенням українців, незаконно 

утримуваних на тимчасово окупованих 

територіях, проводиться безперервно, зокрема 

в групах у межах Тристоронньої контактної 

групи, які працюють у форматі 24/7.

 

 

Проти журналістів цьогоріч вже скоєно 57 

злочинів, жодної справи у суді – ІМІ 

Упродовж січня-березня 2020 року 

правоохоронці зареєстрували 57 кримінальних 

проваджень щодо злочинів, скоєних стосовно 

журналістів, але до суду не передано жодної 

справи.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

ТСК у справі Гандзюк хоче заслухати 

Баканова і Венедіктову 

Тимчасова слідча комісія ВР для здійснення 

парламентського контролю за розслідуваннями 

нападів на Катерину Гандзюк та інших 

громадських активістів протягом 2017-2018 

років у середу, 29 квітня, заслухає очільників 

СБУ, ГПУ та адвоката потерпілих у справі 

Катерини Гандзюк.

 

 

Бійка з поліцією: Слончака посадили під 

нічний домашній арешт 

Солом’янський районний суд Києва обрав 

колишньому заступнику голови КМДА 

Володимиру Слончаку запобіжний захід у 

вигляді нічного домашнього арешту.

 

 

ДБР завершило слідство у справі 

Пашинського 

Держбюро розслідувань завершило 

розслідування відносно народного депутата V-

VIII скликань, який стріляв у громадянина.

 

БЕЗПЕКА

 

Як вибухали склади боєприпасів в Україні з 

2014 по 2018 роки. ІНФОГРАФІКА 

Інциденти, розслідування, причини та кого 

покарали.
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СБУ припинила схему вивезення 

комлектуючих до російської бронетехніки в 

Азію 

Служба безпеки України викрила та припинила 

спробу протиправного вивезення 

комплектуючих до військової бронетехніки. 

 

Справа на 33 мільйони: СБУ викрила 

розкрадання у Міноборони 

На Дніпропетровщині СБУ під процесуальним 

керівництвом прокуратури викрила незаконну 

схему привласнення держкоштів, виділених на 

потреби Збройних Сил України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Карантин набрид та й не по кишені: чим 

обернеться ігнорування українцями його 

правил (Аналітика) 

Поліція всюди не встигає. Дрібний бізнес сам 

себе рятує, порушуючи закон. А народні 

традиції садовлять за стіл. Чи будуть наслідки?

 

Банківський контроль за переказами: яких 

змін чекаємо з 28 квітня? АНАЛІТИКА 

Більшості громадян перейматися, кажуть, 

взагалі не варто. Мобільні оператори не 

постраждають. Фінустановам обіцяють 

перехідний період
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Хрестовий похід проти вимушеного 

неробства АНАЛІТИКА 

85 років тому, 28 квітня 1935 року Рузвельт 

озвучив шість принципів, які допомогли 

змінити обличчя Америки

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Шмигаля просять дозволити роботу літніх 

майданчиків кафе і ресторанів 

Народні депутати звернулися до Прем'єр-

міністра Дениса Шмигаля з пропозицією 

дозволити функціонування літніх майданчиків 

у закладах громадського харчування в умовах 

карантину. 

 

Україна не сприятиме виїзду заробітчан на 

роботу до інших країн 

Українська влада з міркувань безпеки своїх 

громадян не сприятиме організації масових 

чартерів для трудових мігрантів до поліпшення 

ситуації з пандемією коронавірусу у світі.

 

Forbes вніс маски українського бренду у 

ТОП-20 найкреативніших (ФОТО) 

До списку двадцяти найкреативніших захисних 

масок за версією журналу Forbes потрапив 

український бренд Juliya Kros дизайнерки Юлії 

Перекрьостової.
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Wizz Air поновлює польоти Відень-Київ з 12 

травня, квитки – по €25 

Угорський лоукостер Wizz Air планує 

розпочати польоти за маршрутом Відень-Київ-

Відень з 12 травня, квитки коштуватимуть по 

25 євро. 

 

Успішні українки з ІТ-сектору розповіли, як 

побудувати кар’єру в сфері інформаційних 

технологій 

Понад 30 українок з відомих ІТ-компаній 

України та закордону діляться секретами 

успішної кар’єри в рамках першого онлайн-

марафону, що стартував днями з нагоди 

Міжнародного дня дівчат в інформаційно-

комунікаційних технологіях (ІКТ).

 

 

Вийшов трейлер документального фільму 

"Артефакт Чорнобиля" (ВІДЕО) 

Міністерство культури та інформаційної 

політики опублікувало офіційний трейлер 

українського сучасного документального 

фільму про розслідування Чорнобильської 

катастрофи на основі нещодавно 

розсекречених архівів КДБ "Артефакт 

Чорнобиля".

 

 

Карантин змушує український туризм 

переорієнтуватися на внутрішній ринок – 

Олеськів  

Туристична індустрія України після 

скасування карантинного режиму буде 

насамперед зорієнтована на внутрішній ринок.
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