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ТОП 

 

Кулеба на "нормандській" зустрічі відкинув 

можливість прямого діалогу з бойовиками 

"Л/ДНР" 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під 

час "нормандської" онлайн-зустрічі відкинув 

можливість прямого діалогу з бойовиками 

"Л/ДНР", яку просував глава МЗС РФ Сергій 

Лавров.

 

 

Росія не пускає ОБСЄ на окуповану частину 

Донбасу, щоб говорити "нас там нет" - 

Цимбалюк 

Окупанти з березня забороняють патрулям 

ОБСЄ потрапити в ОРДЛО та до кордону з РФ, 

що дає змогу російській стороні вільно 

переміщувати військову техніку окупованою 

територією і говорити при цьому "нас там нет". 
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Рада схвалила розгляд "банківського" 

законопроєкту за особливою процедурою 

Верховна Рада вирішила застосувати особливу 

процедуру розгляду в другому читанні проєкту 

закону "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення деяких механізмів регулювання 

банківської діяльності" (№2571-д).

 

COVID-19: у сімох областях України 

перевищений середній показник смертності. 

ІНФОГРАФІКА 

У сімох областях станом на 30 квітня 

перевищений середній по Україні показник 

летальності від ускладнень COVID-19.

 

 

Народи нашого регіону зацікавлені в 

розвалі Російської імперії - Пшемислав 

Журавський, професор, радник глави МЗС 

Польщі. ІНТЕРВ’Ю  

У квітні в історії України та Польщі важлива 

дата – 100 років підписання міждержавної 

угоди, яка відкрила шлях до спільної боротьби 

з більшовицькою Росією.

 

Як відкриватимуть столичні ринки: у 

Кличка назвали умови. ІНФОГРАФІКА 

Агропродовольчі ринки столиці 

відкриватимуть поступово за умови 

забезпечення ними виконання низки 

протиепідемічних вимог.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Лавров заявив, що "не існує" блокування 

доступу місії ОБСЄ на Донбасі 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 

заявив, що блокування доступу спостерігачів 

місії ОБСЄ на Донбасі не існує.

 

 

Пандемія не має бути відмовкою від рішень 

"Норманді" - Маас 

Пандемія завдає великої шкоди людям, 

зокрема на сході України, та ускладнює 

реалізацію домовленості паризького 2019 року 

саміту нормандської четвірки, але це не 

повинно бути підставою, щоб нічого не 

робити.

 

 

Санкції проти РФ тісно пов’язані з повною 

імплементацією "Мінська" - речник ЄС 

Зміни у політиці Євросоюзу стосовно Росії, 

включаючи перегляд режиму санкцій, 

накладених на РФ за порушення міжнародного 

законодавства, прямо залежать від змістовних 

та наочних змін у міжнародній поведінці РФ.

 

 

Кулеба: Глави МЗС "норманді" не 

обговорювали створення "Консультативної 

ради з ОРДЛО" 

Міністри закордонних справ України, 

Німеччини та Франції під час онлайн-зустрічі 

не обговорювали питання створення так званої 

Консультативної ради в рамках політичної 

підгрупи ТКГ, а тільки вислухали російську 

позицію щодо цього. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016944-lavrov-zaaviv-so-ne-isnue-blokuvanna-dostupu-misii-obse-na-donbasi.html
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Донбас, карантин та енергетика: 

Зеленський поговорив із Дудою 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 

Республіки Польща Анджеєм Дудою.

 

ВР ратифікувала два договори з 

Аргентиною: про видачу правопорушників 

та правову допомогу 

Верховна Рада під час позачергового засідання 

30 квітня ратифікувала договір між Україною 

та Аргентинською Республікою про видачу 

правопорушників. 

 

Парламент підтримав приєднання України 

до Міжамериканської конвенції 

Верховна Рада ухвалила закон України "Про 

приєднання України до Міжамериканської 

конвенції про виконання кримінальних 

покарань за кордоном" ( № 0033).

 

 

Україна посіла 26-те місце у світовому 

рейтингу бюджетної прозорості 

Україна за підсумками 2019 року посіла 26-те 

місце серед 117 країн за рівнем бюджетної 

прозорості, набравши 63 бали.
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КОРОНАВІРУС 

 

В Україні вже 10406 випадків COVID-19, за 

добу – 540 (ІНФОГРАФІКА) 

Станом на 30 квітня в Україні лабораторно 

підтверджено 10 406 випадків захворювання на 

COVID-19, за добу зареєстровано 540 випадків. 

 

 

Держава має забезпечити надійний план 

виходу з карантину - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський наголосив, 

що держава має забезпечити надійний план 

повернення до звичайного життя після 

карантину.

 

 

Що можна і заборонено на карантині: 

правила 13 мовами нацменшин 

Міністерство культури та інформаційної 

політики, Міністерство охорони здоров’я та 

Офіс Ради Європи в Україні розробили та 

випустили інформаційні матеріали 13-ма 

мовами національних меншин, які мешкають 

на території України. 

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні у 2020 році. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016252-v-ukraini-vze-10406-vipadkiv-covid19-za-dobu-540.html
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У виготовленій в Україні капсулі вперше 

перевезли хворого на COVID-19 

В Україні вперше застосували на практиці 

виготовлену в Кременчуці герметичну капсулу 

для транспортування пацієнтів - хворого на 

COVID-19 полтавця перевезли до інфекційної 

лікарні.

 

 

Коронавірус на Київщині: у чотирьох 

гуртожитках - понад 100 хворих 

Мешканцям пансіонату для осіб похилого віку 

села Зазим'є, Броварського району Київщини, 

де зафіксовано спалах коронавірусу, провели 

тестування. У 13 осіб попередньо підтвердили 

захворювання. 

 

Кількість випадків коронавірусу в Києві 

перевищила 1400 

У Києві підтверджено вже 1401 випадків 

COVID-19, з них за останню добу – 60.

 

 

Депутат "Слуги народу" розповів, як 

захворів COVID-19 на Кіпрі 

Народний депутат від фракції "Слуга народу" 

Андрій Холодов розповів, що ймовірно, 

перехворів на коронавірус, коли перебував на 

Кіпрі в березні.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3016353-u-vigotovlenij-v-ukraini-kapsuli-vperse-perevezli-hvorogo-na-covid19.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3016471-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-kievi-perevisila-1400.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016452-deputat-slugi-narodu-rozpoviv-ak-zahvoriv-covid19-na-kipri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016452-deputat-slugi-narodu-rozpoviv-ak-zahvoriv-covid19-na-kipri.html


УКРАЇНА 

 

Відставки Шмигаля чекати не варто – 

Арахамія 

Голова депутатської фракції політичної партії 

"Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що 

очікувати відставки Прем’єр-міністра Дениса 

Шмигаля та його уряду не варто.

 

В Україні запрацює Директорат 

формування державної політики в обороні 

У структурі Міноборони незабаром запрацює 

Директорат політики у сфері оборони, який 

формуватиме державну політику з питань 

нацбезпеки в оборонній, воєнній та у сфері 

військового будівництва тощо. 

 

 

Зеленський присвоїв звання генерал-майора 

Дейнеку та його заступнику 

Президент Володимир Зеленський присвоїв 

звання генерал-майора голові Державної 

прикордонної служби Сергію Дейнеку та його 

першому заступнику Володимиру 

Нікіфоренку.

 

 

Заяви Уманського: Рада розширила 

проміжок часу, який охопить ТСК 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

внесення змін до Постанови Верховної Ради 

України "Про утворення Тимчасової слідчої 

комісії Верховної Ради України з питань 

розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів 

можливих корупційних дій посадових осіб …

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016826-vidstavki-smigala-cekati-ne-varto-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016826-vidstavki-smigala-cekati-ne-varto-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016565-v-ukraini-zapracue-direktorat-formuvanna-derzavnoi-politiki-v-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016565-v-ukraini-zapracue-direktorat-formuvanna-derzavnoi-politiki-v-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016726-zelenskij-prisvoiv-zvanna-generalmajora-dejneku-ta-jogo-zastupniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016726-zelenskij-prisvoiv-zvanna-generalmajora-dejneku-ta-jogo-zastupniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016363-zaavi-umanskogo-rada-rozsirila-promizok-casu-akij-ohopit-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3016363-zaavi-umanskogo-rada-rozsirila-promizok-casu-akij-ohopit-tsk.html


 

Керченська криза: Порошенко закликає 

відсудити у РФ компенсацію в 

Міжнародному арбітражі 

П’ятий президент України, лідер партії 

«Європейська солідарність» Петро Порошенко 

закликав владу України довести до кінця у 

Міжнародному арбітражі справу проти Росії за 

агресію у Керченській протоці і стягнути з 

Кремля компенсацію. 

 

 

"Голос" проситиме НАЗК розібратись з 

пропозицією Гереги про закупівлю масок 

Депутатська фракція політичної партії «Голос» 

звертається до Нацагентства з питань 

запобігання корупції з проханням розслідувати 

інцидент …

 

Ресторан Тищенка винесуть на фракцію 

"Слуги народу" - обговорити покарання 

Депутатська фракція політичної партії «Слуга 

народу» планує провести засідання, на якому 

визначитися щодо покарання для заступника 

фракції Миколи Тищенка у зв’язку з 

порушенням умов карантину його рестораном.

 

 

В ОП пояснили, який вантаж доставляє 

літак "Мрія" 

На літаку "Мрія", який доставляє в Україну 

медичні товари, частина вантажу є 

гуманітарною, а частина закуплена за кошти 

комерційних структур.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3016671-kercenska-kriza-porosenko-zaklikae-vidsuditi-u-rf-kompensaciu-v-miznarodnomu-arbitrazi.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Польща протестувала "короткий транзит" 

газу через Україну - ІНФОГРАФІКА 

Польща протестувала "короткий транзит" 

(short haul) через Україну, а також поставки 

газу з підземних сховищ газу на випадок 

відсутності поставок газу з Росії.

 

 

В Україні за допомогою ЄБРР 

реалізовуватимуть проєкт з навчання 

аграрних менеджерів 

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) та 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

підписали угоду про реалізацію навчального 

проєкту «Удосконалення магістерської 

програми з агрономії на півдні України».

 

 

НАЗК призупинило державне фінансування 

партії "Слуга народу" 

Національне агентство з питань запобігання і 

протидії корупції зупинило фінансування 

політичної партії «Слуга народу» на III та IV 

квартали 2020 року.

 

 

Укрексімбанк й Укравтодор підписали 

угоду щодо фінансування оновлення доріг  

АТ «Укрексімбанк» і Державне агентство 

автомобільних доріг України (Укравтодор) 

підписали угоду щодо надання першого 

траншу фінансування на оновлення доріг на 

суму понад 5,7 млрд грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3016712-polsa-protestuvala-korotkij-tranzit-gazu-cerez-ukrainu.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна в ОБСЄ закликає змусити Росію 

виконати наказ ООН щодо Меджлісу 

Україна закликає держав-учасниць ОБСЄ 

здійснити тиск на РФ та примусити її до 

виконання наказу Міжнародного суду ООН 

про відновлення діяльності Меджлісу 

кримськотатарського народу в окупованому 

Криму.

 

 

В Українській Гельсінській спілці назвали 

справу В’ятровича політичним 

переслідуванням 

Кримінальне провадження проти колишнього 

керівника Українського інституту національної 

пам'яті (УІНП) Володимира В’ятровича за 

нібито розтрату державних коштів є 

політичним переслідуванням.

 

Денісова провела особисту і онлайн-зустріч з 

родинами політв'язнів Кремля 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини Людмила Денісова провела 

особисту і онлайн-зустріч з родинами 

українських політв'язнів, які незаконно 

утримуються у Російській Федерації та у 

тимчасово окупованому Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Замах на українського розвідника: двоє 

росіян отримали 7 та 8 років тюрми 

Голосіївський райсуд Києва визнав двох росіян 

винними у замаху на вчинення теракту - 

підриву автомобіля українського розвідника - і 

засудив їх до 7 і 8 років позбавлення волі. 
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За позовом батька Гандзюк арештували 

рахунки депутата Киви - юристи 

На виконання рішення Солом'янського райсуду 

Києва щодо позову батька активістки Катерини 

Гандзюк держвиконавець ухвалив постанову 

про накладення арешту на кошти нардепа Іллі 

Киви для забезпечення сплати судового збору.

 

 

Суд відмовився змінювати запобіжний захід 

Кожарі 

Шевченківський районний суд Києва відмовив 

у задоволенні клопотання захисника 

ексміністра закордонних справ Леоніда 

Кожари Олександра Шири щодо зміни Кожарі 

запобіжного заходу.

 

 

СБУ викрила інтернет-агітаторів, які 

закликали до протестів на травневі 

Служба безпеки України викрила трьох 

мешканців Дніпропетровщини, які у 

соціальних мережах поширювали заклики до 

протестних заходів на травневі свята через 

карантин.

 

 

Перші в Україні платні камери з'являться у 

Лук'янівському СІЗО 

Платні камери у слідчих ізоляторах, 

розраховані на шість місць, спочатку 

з’являться в Київському слідчому ізоляторі.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чи є канікули у фермера? АНАЛІТИКА 

Банки не поспішають відтерміновувати 

сільгоспвиробникам кредитні виплати

 

 

Як працює електронне судочинство, або 

“Встати! Суд на зв’язку” - АНАЛІТИКА 

У травні в Україні в рази зросте кількість 

процесів поза судовими установами – через 

електронний кабінет ЄСІТС, або – 

“Електронний суд”

 

Грушевський. Багнетом проштрикнута 

свобода 

Влада не дає другого шансу. Вона безжальна 

до тих, хто не намагається йти проти обставин

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Говоримо з актрисою театру і кіно Олесею 

Жураківською (ПОДКАСТ) 

"На карантині я знаходжу мільйон різних 

хороших справ" — Олеся Жураківська про 

онлайн-вистави, захоплення та самоізоляцію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3016466-ci-e-kanikuli-u-fermera.html
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Право іноземних студентів на перебування в 

Україні діє і під час карантину - МОН 

Терміни дії посвідок іноземних студентів на 

перебування на території України продовжені 

на період карантину та протягом 30 днів після 

його завершення.

 

 

FILM.UA Group запускає ролики з подякою 

українським лікарям 

Відеозвернення від популярних акторів зі 

словами подяки українським медикам 

з’являтимуться щодня до 8 травня на сторінках 

FILM.UA Group та «Здорові комунікації» у 

Facebook. 

 

 

SkyUp отримала дозвіл на польоти в 

Будапешт і Стамбул 

Комісія Державної авіаційної служби України 

рекомендувала голові служби надати 

авіакомпанії SkyUp Airlines право на 

експлуатацію повітряних ліній Київ - 

Будапешт (Угорщина) - Київ і Київ-Стамбул 

(Туреччина) - Київ 

 

Закарпаття чекає зростання туристичного 

потоку в листопаді – експерт 

На Закарпатті переконані, що після скасування 

карантину потік туристів відновлюватиметься 

поступово, а зросте – не раніше листопада 2020 

року.
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