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ТОП 

 

Україна і Катар підписали 15 документів - 

Зеленський 

Україна та Катар підписали 13 двосторонніх 

документів та два комерційні контракти. 

 

 

Екссуддю Чауса викрали іноземці, які 

виїхали в Україну - глава МВС Молдови 

Колишнього українського суддю Миколу 
Чауcа, оголошеного Інтерполом у 

міжнародний розшук за підозрою в 

хабарництві, який перебував у Кишиневі, 

викрали іноземні громадяни. Вони вже 
покинули Молдову, перейшовши молдавсько-

український кордон. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221478-ukraina-i-katar-pidpisali-15-dokumentiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221478-ukraina-i-katar-pidpisali-15-dokumentiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221450-ekssuddu-causa-vikrali-inozemci-aki-viihali-v-ukrainu-glava-mvs-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221450-ekssuddu-causa-vikrali-inozemci-aki-viihali-v-ukrainu-glava-mvs-moldovi.html


 

НАБУ не отримувало офіційних 

повідомлень від Молдови про викрадення 

Чауса 

Національне антикорупційне бюро наразі ще 

не отримувало офіційних повідомлень від 

компетентних органів Молдови щодо 

викрадення колишнього українського судді 

Миколи Чауса.  

 

Верховний Суд розглядає 10 позовів про 

санкції проти «телеканалів Медведчука» 

У Верховному Суді на розгляді загалом 
перебуває 10 позовних заяв, якими 

оскаржується Указ Президента України про 

введення у дію рішення Ради національної 
безпеки і оборони щодо застосування санкцій 

до трьох телеканалів.

 

 

У Дубаї за «голу фотосесію» затримали 11 

українок, консул з'ясовує обставини 

Поліція Дубая затримала групу осіб через 

порушення норм суспільної моралі, серед яких, 

за попередньою інформацією, одинадцять 

громадянок України.

 

Степанов прогнозує третю COVID-хвилю та 

25 тисяч хворих на добу 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

прогнозує, що в Україні в найближчі два тижні 

зростатиме захворюваність на коронавірус у 
рамках третьої хвилі COVID-19 - до 25 тис. 

нових випадків на добу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221725-nabu-ne-otrimuvalo-oficijnih-povidomlen-vid-moldovi-pro-vikradenna-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221725-nabu-ne-otrimuvalo-oficijnih-povidomlen-vid-moldovi-pro-vikradenna-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221725-nabu-ne-otrimuvalo-oficijnih-povidomlen-vid-moldovi-pro-vikradenna-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221725-nabu-ne-otrimuvalo-oficijnih-povidomlen-vid-moldovi-pro-vikradenna-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221536-verhovnij-sud-rozgladae-10-pozoviv-pro-sankcii-proti-telekanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221536-verhovnij-sud-rozgladae-10-pozoviv-pro-sankcii-proti-telekanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221599-u-dubai-za-golu-fotosesiu-zatrimali-11-ukrainok-konsul-zasovue-obstavini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221599-u-dubai-za-golu-fotosesiu-zatrimali-11-ukrainok-konsul-zasovue-obstavini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221812-stepanov-prognozue-tretu-covidhvilu-ta-25-tisac-hvorih-na-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221812-stepanov-prognozue-tretu-covidhvilu-ta-25-tisac-hvorih-na-dobu.html


 

Влада Києва має терміново виправити 

ситуацію зі спецперепустками на транспорт 

– ОП 

Влада Києва має терміново забезпечити 

жителів міста спецперепустками для проїзду у 

громадському транспорті.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

«Неприпустимо, щоб у Молдові зникали 

люди»: Санду відреагувала на викрадення 

Чауса 

Президент Молдови Мая Санду зажадала від 

Міністерства внутрішніх справ і Служби 
інформації і безпеки (СІБ) у найкоротші строки 

з'ясувати ситуацію з викраденням у  

 

 

У Twitter командування сухопутних військ 

НАТО з’явився допис українською СКРІН  

У соцмережі Twitter Об’єднаного 

командування сухопутних військ (LANDCOM) 
НАТО з’явився допис українською мовою — в 

Альянсі вважають Україну цінним партнером.

 

 

Єрмак анонсував перемовини у форматі 

Україна-Франція-Німеччина 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 
запевнив, що консультації у рамках 

Нормандського формату тривають, та аносував 

перемовини трьох країн - України, Німеччини 

та Франції. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221521-vlada-kieva-mae-terminovo-vipraviti-situaciu-zi-specperepustkami-na-transport-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221521-vlada-kieva-mae-terminovo-vipraviti-situaciu-zi-specperepustkami-na-transport-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221521-vlada-kieva-mae-terminovo-vipraviti-situaciu-zi-specperepustkami-na-transport-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221521-vlada-kieva-mae-terminovo-vipraviti-situaciu-zi-specperepustkami-na-transport-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221298-nepripustimo-sob-u-moldovi-znikali-ludi-sandu-vidreaguvala-na-vikradenna-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221298-nepripustimo-sob-u-moldovi-znikali-ludi-sandu-vidreaguvala-na-vikradenna-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221298-nepripustimo-sob-u-moldovi-znikali-ludi-sandu-vidreaguvala-na-vikradenna-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221298-nepripustimo-sob-u-moldovi-znikali-ludi-sandu-vidreaguvala-na-vikradenna-causa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221681-obednane-komanduvanna-suhoputnih-vijsk-nato-vvazae-ukrainu-cinnim-partnerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221681-obednane-komanduvanna-suhoputnih-vijsk-nato-vvazae-ukrainu-cinnim-partnerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221590-ermak-anonsuvav-peremovini-u-formati-ukrainafrancianimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221590-ermak-anonsuvav-peremovini-u-formati-ukrainafrancianimeccina.html


 

У МЗС пояснили, чому денонсація 

Харківських угод є недоцільною 

Міністерство закордонних справ вважає за 
недоцільне денонсацію Харківських угод, 

оскільки порушення їх Росією надає Україні 

додаткові аргументи для притягнення РФ до 

відповідальності та компенсації збитків за 

окупацію Криму. 

 

Арахамія і конгресмен Сміт обговорили 

розширення військової підтримки України 

Голова парламентської фракції партії «Слуга 

народу» Давид Арахамія обговорив з членом 

Конгресу США від Демократичної партії 

Адамом Смітом можливість розширення 

військової підтримки України з боку США.

 

 

Олена Зеленська обговорила з шейхою 

Катару пандемію, освіту та культуру 

Дружина Президента Олена Зеленська у Катарі 

обговорила з шейхою Мозою бінт Насер Аль 
Міснед питання подолання наслідків пандемії 

COVID-19, культурно-гуманітарної співпраці 

та підтримки молоді.

 

 

Новий бюджет місії ОБСЄ в Україні 

залишився майже без змін 

Бюджет Спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ в Україні на новий річний період, 
становить 108,7 млн євро, що на 0,2% менше, 

ніж минулорічний бюджет.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221360-u-mzs-poasnili-comu-denonsacia-harkivskih-ugod-e-nedocilnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221360-u-mzs-poasnili-comu-denonsacia-harkivskih-ugod-e-nedocilnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221362-arahamia-i-kongresmen-smit-obgovorili-rozsirenna-vijskovoi-pidtrimki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221362-arahamia-i-kongresmen-smit-obgovorili-rozsirenna-vijskovoi-pidtrimki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221739-olena-zelenska-obgovorila-z-sejhou-kataru-pandemiu-osvitu-ta-kulturu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221739-olena-zelenska-obgovorila-z-sejhou-kataru-pandemiu-osvitu-ta-kulturu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221732-novij-budzet-misii-obse-v-ukraini-zalisivsa-majze-bez-zmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221732-novij-budzet-misii-obse-v-ukraini-zalisivsa-majze-bez-zmin.html


 

КУК засудив активізацію агресії РФ щодо 

України 

Конгрес українців Канади привітав оперативну 
реакцію Канади та США на стягування Росією 

своїх військ до кордонів з Україною і 

порушенням перемир’я на Донбасі та 

беззастережно засудив ескалацію з боку РФ.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу виявили 10 179 випадків 

коронавірусу І НФОГР АФІ КА  

В Україні минулої доби, 4 квітня, виявили 10 

179 випадків COVID-19. 

 

 

Оновили поділ на карантинні зони: 

показник госпіталізацій перевищений у 

Києві та 21 регіоні ТАБЛИЦЯ  

Міністерство охорони здоров'я оновило 

розподіл карантинних зон. Показник 

госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено 

у 21 регіоні та в Києві, на червоному рівні 

знаходяться столиця та 10 областей.  

 

Коронавірус у Києві: в яких районах 

виявили найбільше випадків за добу 
І НФОГР АФІ КА  

У Києві за минулу добу кількість киян, які 

захворіли на COVID-19, збільшилась на 458 

осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3221375-kuk-zasudiv-aktivizaciu-agresii-rf-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3221375-kuk-zasudiv-aktivizaciu-agresii-rf-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221210-v-ukraini-za-dobu-viavili-10-179-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221210-v-ukraini-za-dobu-viavili-10-179-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221304-onovili-podil-na-karantinni-zoni-pokaznik-gospitalizacij-perevisenij-u-kievi-ta-21-regioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221304-onovili-podil-na-karantinni-zoni-pokaznik-gospitalizacij-perevisenij-u-kievi-ta-21-regioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221304-onovili-podil-na-karantinni-zoni-pokaznik-gospitalizacij-perevisenij-u-kievi-ta-21-regioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221304-onovili-podil-na-karantinni-zoni-pokaznik-gospitalizacij-perevisenij-u-kievi-ta-21-regioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221253-koronavirus-u-kievi-v-akih-rajonah-viavili-najbilse-vipadkiv-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221253-koronavirus-u-kievi-v-akih-rajonah-viavili-najbilse-vipadkiv-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221253-koronavirus-u-kievi-v-akih-rajonah-viavili-najbilse-vipadkiv-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221253-koronavirus-u-kievi-v-akih-rajonah-viavili-najbilse-vipadkiv-za-dobu.html


 

На Буковині офіційно підтвердили 

«британський» штам коронавірусу 

Із лабораторії ВООЗ надійшли результати 
аналізів пацієнтів із Чернівецької області, які 

підтвердили у них так званий «британський» 

штам COVID-19. 

 

 

«Британський» штам вражає переважно 

чоловіків – професор 

Британський штам COVID-19 вражає молодих 
і здорових, в більшості чоловіків, також 

високий ризик тяжкого перебігу при зараженні 

британським штамом у вагітних. 

 

Епідеміолог розповіла, на скільки Україна 

відстає від плану COVID-вакцинації 

Україна відстає на п'ять днів від дорожньої 

карти вакцинації проти коронавірусу. 

 

 

Вакцина CoronaVac викликає вищу імунну 

відповідь у жінок - науковці 

Проведене університетом Маніси (Туреччина) 

дослідження китайської вакцини CoronaVac 
засвідчило, що вона викликає вищу імунну 

відповідь у жінок. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221780-na-bukovini-oficijno-pidtverdili-britanskij-stam-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221780-na-bukovini-oficijno-pidtverdili-britanskij-stam-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221817-britanskij-stam-vrazae-perevazno-colovikiv-profesor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221817-britanskij-stam-vrazae-perevazno-colovikiv-profesor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221431-epidemiolog-rozpovila-na-skilki-ukraina-vidstae-vid-planu-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221431-epidemiolog-rozpovila-na-skilki-ukraina-vidstae-vid-planu-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221802-vakcina-coronavac-viklikae-visu-imunnu-vidpovid-u-zinok-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221802-vakcina-coronavac-viklikae-visu-imunnu-vidpovid-u-zinok-naukovci.html


 

Лікар розповів про розлади після COVID-19 

Симптоми з боку дихальної, серцево-судинної 

або нервової систем у пацієнтів з COVID-19 
спостерігаються щонайменше впродовж 12 

тижнів після початку захворювання.

УКРАЇНА 

 

«Непрості вибори відбулися»: у ЦВК 

прокоментували отримання документів з 

округу Вірастюка 

Голова Центральної виборчої комісії Олег 

Діденко заявив, що остаточні результати 
проміжних виборів народних депутатів в 

одномандатному виборчому окрузі №87 

(Івано-Франківська область) 

встановлюватимуться в судах. 

 

 

Росія використовує поняття «Донбас» як 

інструмент інформаційної війни – Данілов 

Спецслужби Російської Федерації 

використовують поняття «Донбас» як 

інструмент інформаційної війни, аби штучно 

виокремити певний регіон України як 
територію, яка начебто має особливі права і 

статус, що дає у подальшому

 

 

У ЗСУ є ресурс для стримування 

вторгнення з окупованого Криму — 

генерал-лейтенант Романенко 

В української армії достатньо сил, аби 

стримати вторгнення російських військ з 
окупованого Криму, якщо РФ вдасться до 

такого сценарію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221540-covidsimptomi-sposterigautsa-do-12-tizniv-pisla-hvorobi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221540-covidsimptomi-sposterigautsa-do-12-tizniv-pisla-hvorobi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221759-neprosti-vibori-vidbulisa-u-cvk-prokomentuvali-otrimanna-dokumentiv-z-okrugu-virastuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221759-neprosti-vibori-vidbulisa-u-cvk-prokomentuvali-otrimanna-dokumentiv-z-okrugu-virastuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221759-neprosti-vibori-vidbulisa-u-cvk-prokomentuvali-otrimanna-dokumentiv-z-okrugu-virastuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221759-neprosti-vibori-vidbulisa-u-cvk-prokomentuvali-otrimanna-dokumentiv-z-okrugu-virastuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221524-rosia-vikoristovue-ponatta-donbas-ak-instrument-informacijnoi-vijni-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221524-rosia-vikoristovue-ponatta-donbas-ak-instrument-informacijnoi-vijni-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221764-u-zsu-e-resurs-dla-strimuvanna-vtorgnenna-z-okupovanogo-krimu-generallejtenant-romanenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221764-u-zsu-e-resurs-dla-strimuvanna-vtorgnenna-z-okupovanogo-krimu-generallejtenant-romanenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221764-u-zsu-e-resurs-dla-strimuvanna-vtorgnenna-z-okupovanogo-krimu-generallejtenant-romanenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221764-u-zsu-e-resurs-dla-strimuvanna-vtorgnenna-z-okupovanogo-krimu-generallejtenant-romanenko.html


 

Кримчани у соцмережах обговорюють 

перекинутих Росією «зелених чоловічків» 

Росія в такому поспіху перекидає війська до 
Криму, що не забезпечені пайком військові 

країни-окупанта скуповують продукти 

харчування в місцевих магазинах.

 

 

Заяви про «українську російську мову» не 

мають жодних перспектив — Кремінь 

Уповноважений із захисту державної мови 

Тарас Кремінь заявив, що відповідно до статті 
10 Конституції України, єдиною державною 

мовою в Україні є українська. 

 

Стефанчук розповів, яким бачить 

законопроєкт про місцевий референдум 

Народ України після ухвалення закону про 
місцевий референдум має отримати інструмент 

контролю, який збалансовував би 

представницьку й безпосередню демократію.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Торговельно-економічна співпраця – основа 

наших відносин з Катаром - Володимир 

Зеленський, Президент України (Інтерв’ю 

катарським ЗМІ) 

– Яка мета візиту Президента України до 

Держави Катар? – Насамперед хочу 
наголосити, що ми з Еміром Катару Його 

Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221512-krimcani-u-socmerezah-obgovoruut-perekinutih-rosieu-zelenih-colovickiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221512-krimcani-u-socmerezah-obgovoruut-perekinutih-rosieu-zelenih-colovickiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221659-zaavi-pro-ukrainsku-rosijsku-movu-ne-maut-zodnih-perspektiv-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221659-zaavi-pro-ukrainsku-rosijsku-movu-ne-maut-zodnih-perspektiv-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221792-stefancuk-rozpoviv-akim-bacit-zakonoproekt-pro-miscevij-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221792-stefancuk-rozpoviv-akim-bacit-zakonoproekt-pro-miscevij-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221326-volodimir-zelenskij-prezident-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221326-volodimir-zelenskij-prezident-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221326-volodimir-zelenskij-prezident-ukraini.html


 

Україна максимально наблизилась до 

порозуміння з МВФ — Марченко 

Україна максимально наблизилась до 
порозуміння з Міжнародним валютним 

фондом. 

 

Капітал іноземних інвесторів торік 

скоротився на $868 мільйонів - Данилишин 

Капітал іноземних інвесторів торік скоротився 

на $868 млн - Данилишин 

 

 

НБУ рефінансував три банки на 300 

мільйонів гривень 

Національний банк України 2 квітня 2021 року 

надав рефінансування трьом банкам на 300 млн 

грн.  

 

 

В Україні планують розширити програми 

іпотечних кредитів 

На реалізацію ініціативи Президента буде 
розширено програми іпотечних кредитів у разі 

ухвалення поданого народними депутатами від 

партії "Слуга народу" законопроєкту № 5308.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221318-ukraina-maksimalno-nablizilas-do-porozuminna-z-mvf-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221318-ukraina-maksimalno-nablizilas-do-porozuminna-z-mvf-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221347-kapital-inozemnih-investoriv-torik-skorotivsa-na-868-mln-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221347-kapital-inozemnih-investoriv-torik-skorotivsa-na-868-mln-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221302-nbu-refinansuvav-tri-banki-na-300-miljoniv-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221302-nbu-refinansuvav-tri-banki-na-300-miljoniv-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221497-v-ukraini-planuut-rozsiriti-programi-ipotecnih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221497-v-ukraini-planuut-rozsiriti-programi-ipotecnih-kreditiv.html


 

Профспілка заводу Малишева просить 

Президента запобігти знищенню 

підприємства 

Первинна профспілкова організація ДП «Завод 

ім. Малишева» (Харків) звернулася до 

Президента Володимира Зеленського з 

проханням не допустити знищення 

підприємства, яке наразі має величезні борги.

 

 

АМКУ почав розслідування ймовірної 

змови на ринку цукру 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

розпочав справу проти групи компаній 
«Астарта» та ТОВ «Радехівський цукор» за 

ознаками антиконкурентних узгоджених дій на 

ринку первинної реалізації білого цукру 

(бурякового).

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Українцям повернуть їхнє майно у Криму 

після деокупації — адвокат Полозов 

Росія заборонила іноземцям володіти землею 

майже на всій території окупованого Криму, 

при цьому окупаційна влада вважає 

іноземцями і українців. 

 

Кримські жінки записали ще одне 

звернення на захист політв'язнів ВІДЕО 

В окупованому Криму матері і дружини 

політв'язнів з Білогірського району виступили 
зі зверненням, в якому висловили незгоду з 

переслідуванням кримських татар та інших 

мусульман за надуманими звинуваченнями в 

тероризмі.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221752-profspilka-zavodu-maliseva-prosit-prezidenta-zapobigti-znisennu-pidpriemstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221752-profspilka-zavodu-maliseva-prosit-prezidenta-zapobigti-znisennu-pidpriemstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221752-profspilka-zavodu-maliseva-prosit-prezidenta-zapobigti-znisennu-pidpriemstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221752-profspilka-zavodu-maliseva-prosit-prezidenta-zapobigti-znisennu-pidpriemstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221745-amku-pocav-rozsliduvanna-jmovirnoi-zmovi-na-rinku-cukru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221745-amku-pocav-rozsliduvanna-jmovirnoi-zmovi-na-rinku-cukru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221758-ukraincam-povernut-ihne-majno-u-krimu-pisla-deokupacii-advokat-polozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221758-ukraincam-povernut-ihne-majno-u-krimu-pisla-deokupacii-advokat-polozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221379-krimski-zinki-zapisali-se-odne-zvernenna-na-zahist-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3221379-krimski-zinki-zapisali-se-odne-zvernenna-na-zahist-politvazniv.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

ДБР надіслало 23 міжнародні запити у 

справах Порошенка: що розслідують 

детективи 

Державне бюро розслідувань очікує відповіді 

за результатами 23 запитів про надання 

міжнародної правової допомоги у справах 

щодо експрезидента Петра Порошенка. 

 

 

Аварія ліфта на нововолинській шахті: 

поліція відкрила кримінальну справу 

Через аварію з ліфтом і травмування гірників 

на шахті №9 міста Нововолинськ відкрито 

кримінальне провадження. 

 

Керівник ДБР розповів про розслідування у 

справі Пашинського 

Слідчі державного бюро розслідувань провели 
якісне розслідування у справі відносно 

колишнього народного депутата України 

Сергія Пашинського в заподіянні громадянину 

тяжкого тілесного ушкодження.  

 

 

«Партія Шарія» позивається до столичного 

управління СБУ 

До Окружного адміністративного суду міста 

Києва звернулася «Партія Шарія» з позовом 

проти Головного управління Служби безпеки 

України у м. Києві та Київській області.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221421-dbr-nadislalo-23-miznarodni-zapiti-u-spravah-porosenka-so-rozsliduut-detektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221421-dbr-nadislalo-23-miznarodni-zapiti-u-spravah-porosenka-so-rozsliduut-detektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221421-dbr-nadislalo-23-miznarodni-zapiti-u-spravah-porosenka-so-rozsliduut-detektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221421-dbr-nadislalo-23-miznarodni-zapiti-u-spravah-porosenka-so-rozsliduut-detektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221439-avaria-lifta-na-novovolinskij-sahti-policia-vidkrila-kriminalnu-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221439-avaria-lifta-na-novovolinskij-sahti-policia-vidkrila-kriminalnu-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221483-kerivnik-dbr-rozpoviv-pro-rozsliduvanna-u-spravi-pasinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221483-kerivnik-dbr-rozpoviv-pro-rozsliduvanna-u-spravi-pasinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221634-partia-saria-pozivaetsa-do-stolicnogo-upravlinna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221634-partia-saria-pozivaetsa-do-stolicnogo-upravlinna-sbu.html


 

Поліція почала розслідування після погроз 

Бутусову з боку Мураєва 

Поліція розпочала досудове розслідування 
через погрози журналісту і головному 

редактору «Цензор.нет» Юрію Бутусову, 

журналіста вже було допитано.

 

 

ВАКС продовжив арешт фігуранта «газової 

справи Онищенка» 

Вищий антикорупційний суд продовжив 

екскерівникові ТОВ «Надра Геоцентр» термін 

дії запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою до 3 червня та призначив 

обвинувальний акт до судового розгляду. 

 

СБУ викрила корупційну схему в 

Укрзалізниці на 20 мільйонів ФОТ О, ВІДЕО 

Служба безпеки України задокументувала 

корупційний механізм розкрадання коштів 

керівництвом регіональної філії «Львівська 
залізниця». Протиправну схему планувалося 

поширити на інші підрозділи Укрзалізниці.

 

 

Антимонопольний комітет отшрафував 

«Гугл» на мільйон 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

оштрафував ТОВ «Гугл» на 1 млн грн за 
ненадання у встановлений строк інформації на 

вимогу державного уповноваженого. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221743-policia-pocala-rozsliduvanna-pisla-pogroz-butusovu-z-boku-muraeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221743-policia-pocala-rozsliduvanna-pisla-pogroz-butusovu-z-boku-muraeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221794-vaks-prodovziv-arest-figuranta-gazovoi-spravi-onisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221794-vaks-prodovziv-arest-figuranta-gazovoi-spravi-onisenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221584-sbu-vikrila-korupcijnu-shemu-v-ukrzaliznici-na-20-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221584-sbu-vikrila-korupcijnu-shemu-v-ukrzaliznici-na-20-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221691-antimonopolnij-komitet-otsrafuvav-gugl-na-miljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3221691-antimonopolnij-komitet-otsrafuvav-gugl-na-miljon.html


 

У Києві 18-річну дівчину викрили на збуті 

підроблених спецквитків на транспорт 

У Києві 18-річну дівчину викрили на збуті 
підроблених спецквитків для проїзду в 

громадському транспорті на період локдауну.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ: 

Щороку в заручниках консенсусу 

Мандат СММ ОБСЄ цьогоріч було 

продовжено в останній момент – через Росію, 

але не тільки

 

 

Міжнародний договір про пандемію як тест 

на щирість світової дружби 

Ініціатива спільних дій проти небезпечних 

хвороб – нагальна, проте має невисокі шанси 

на реалізацію

  

 

Який винищувач захищатиме мирне небо 

України? 

Французький Rafale може вступити у 
конкуренцію за нішу з американським та 

шведським винищувачами

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221436-u-kievi-18ricnu-divcinu-vikrili-na-zbuti-pidroblenih-speckvitkiv-na-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221436-u-kievi-18ricnu-divcinu-vikrili-na-zbuti-pidroblenih-speckvitkiv-na-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221289-specialna-monitoringova-misia-obse-soroku-v-zarucnikah-konsensusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3221289-specialna-monitoringova-misia-obse-soroku-v-zarucnikah-konsensusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221325-miznarodnij-dogovir-pro-pandemiu-ak-test-na-sirist-svitovoi-druzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3221325-miznarodnij-dogovir-pro-pandemiu-ak-test-na-sirist-svitovoi-druzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221346-akij-vinisuvac-zahisatime-mirne-nebo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3221346-akij-vinisuvac-zahisatime-mirne-nebo-ukraini.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві злетіли ціни на таксі 

Київські таксисти у понеділок зранку різко 

підвищили ціни через обмеження на проїзд у 
громадському транспорті у зв’язку з 

посиленими карантинними обмеженнями. 

 

На Донеччині споруджують центр 

відновлення лісів 

За президентською програмою «Велике 

будівництво» у Лимані на Донеччині будують 
селекційно-насіннєвий центр для відновлення 

лісів. 

 

 

Авіасполучення між Україною і 

Туреччиною зросте на 112 рейсів – 

Украерорух 

Україна і Туреччина домовилися збільшити 

авіасполучення між країнами на 112 рейсів на 

тиждень. 

 

На експрес до «Борисполя» спецперепустка 

не потрібна – аеропорт 

Kyiv Boryspil Express та автобус № 322 (SKY 

BUS), які перевозять пасажирів із та до 
міжнародного аеропорту "Бориспіль", 

курсують без обмежень. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221480-u-kievi-zletili-cini-na-taksi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3221514-na-doneccini-sporudzuut-centr-vidnovlenna-lisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3221467-aviaspolucenna-miz-ukrainou-i-tureccinou-zroste-na-112-rejsiv-ukraeroruh.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3221452-na-ekspres-do-borispola-specperepustka-ne-potribna-aeroport.html


 

Ломаченко та Усик стануть героями 

комп'ютерної гри 

Відомі українські боксери Василь Ломаченко 
та Олександр Усик стануть героями нового 

симулятора eSports Boxing Club. 

 

У Харкові пішов з життя літакобудівник, 

Герой України Анатолій Мялиця 

У Харкові 5 квітня після тривалої онкологічної 

хвороби на 81-му році життя помер колишній 

генеральний директор Харківського 

державного авіаційного виробничого 
підприємства, Герой України Анатолій 

Мялиця.

 

 

Користь і шкода вітаміну C: п’ять фактів 

від Центру громадського здоров’я 

У Центрі громадського здоров'я розповіли, у 

чому насправді полягає користь вітаміну С.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3221358-lomacenko-ta-usik-stanut-geroami-komputernoi-gri.html
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