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1. Активісти вийшли на протест під будинок президента з 

вимогою покарання винуватців убивства Гандзюк [Електронний ресурс] 

// Радіо свобода. – 2020. – 12 трав. – Електрон. дані. Зазначено, що вранці       

12 травня 2020 року група активістів прийшла під будинок на вулиці 

Михайла Грушевського у Києві, де мешкає родина Президента України, з 

вимогою до глави держави притягнути до відповідальності винуватців 

убивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк. 

Активісти заявляють, що приходитимуть під будинок Президента, до 

будівлі його Офісу та на офіційні зустрічі доти, доки не отримають 

відповіді на питання, які стосуються вбивства Катерини Гандзюк. Вказано, 

що на сторінках інших активістів у соцмережах видно, що акція є мирною і 

небагаточисельною, учасники стоять на відстані одне від одного, поряд з 

активістами по гучномовцю лунають заклики до Президента виконати 

обіцянку покарання вбивць Катерини Гандзюк. Також активісти заявили, що 

вважають передчасним рішення завершити досудове слідство. На їхню 

думку, генпрокурор Ірина Венедіктова «зливає справу». Інформації від 

правоохоронців про ймовірні порушення під час акції немає. 

Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/news-protest0gandziuk-kyiv-budynok-

prezydenta/30607173.html 

2. Алексеева И. Арахамия опубликовал пост о подземных 

взрывах на складах в Балаклее и нарвался на шквал критики в сети 

[Электронный ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty.ua. – 2020. – 26 апр. – 
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Электрон. данные. Як повідомив у Facebook голова фракції «Слуга народу» у 

Верховній Раді України, народний депутат України Давид Арахамія, 

посилаючись на звіт депутатської комісії з розслідування, вибухи на 

військових складах в Балаклії Харківської області у 2017 році були 

спровоковані підривом спеціальних снарядів, які заздалегідь заклали в землю в 

10 різних місцях. В результаті вибухів утворилися величезні воронки, які 

виявили після гасіння пожежі на території арсеналу. Указано, що в мережі 

розкритикували пост Арахамії. Зокрема, головний редактор «Цензор.НЕТ» 

Юрій Бутусов назвав висновки, представлені Арахамією, фальсифікацією, 

написаною під диктуванням російської пропаганди. А журналістка Ольга 

Решетилова пише, що вибухи складів в Балаклії були п’ятим за рахунком 

підпалом з 2015 року. Всього їх відбулося сім, і всі вони між собою мають 

спільні ознаки і не можна їх розслідувати окремо один від одного. 

Текст: https://fakty.ua/341926-arahamiya-opublikoval-post-o-podzemnyh-

vzryvah-na-skladah-v-balaklee-i-narvalsya-na-shkval-kritiki-v-seti 

3. Антипенко І. За чутки про коронавірус доведеться заплатити 

[Електронний ресурс] / Іван Антипенко // День. – 1 трав. (№ 80/81). – 

Електрон. дані. Йдеться про те, що Херсонський міський суд притягнув до 

адміністративної відповідальності двох жінок, які поширювали неправдиві 

чутки про коронавірус на своїх сторінках у Facebook. Заначено, що таке 

правопорушення передбачено ст. 173-1 КУпАП. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/za-chutky-pro-koronavirus-dovedetsya-

zaplatyty 

4. В Україні хочуть посилити відповідальність за вбивство 

медпрацівників [Електронний ресурс] // Юрид. газ. – 2020. – 8 трав. – 

Електрон. дані. Подано інформацію, що у Верховній Раді України 

зареєстровано Проект Закону № 3440 від 06.05.2020 року "Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної 

діяльності медичних та фармацевтичних працівників". Метою 

законопроекту є створення правових умов, необхідних для посилення 
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відповідальності за посягання на життя і здоров’я, захоплення як заручника, 

погрозу або насильство щодо медичних та фармацевтичних працівників у 

зв’язку з виконанням ними службових та професійних обов’язків. 

Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/v-ukrayini-hochut-posiliti-vidpovidalnist-

za-vbivstvo-medpracivnikiv.html 

5. Гавриш А. Потеря власти, дробление «Слуги народа» и 

конфликт с олигархами: что ждет президента Зеленского [Электронный 

ресурс] / Анатолий Гавриш // Fakty.ua. – 2020. – 24 апр. – Электрон. данные. 

У контексті підсумків першої річниці президентства Володимира 

Зеленського, подано коментарі українських експертів: аналітика Ігара 

Тишкевича, політологів Віктора Бобиренка (який у 2015 році передбачив 

президентство Зеленського), Михайла Басараба і Володимира Фесенка. Вони 

розповіли, чого досяг шостий Президент України і чи дійсно відбувся реванш 

сил, відсторонених від влади Революцією гідності. Так, експерти висловили 

свої думки стосовно слів Президента про партію «Слуга народу»: «Всі 

хочуть, щоб цей корабель потонув. Більшість у Верховній Раді хоче». Вони 

окреслили ситуацію в зе-команді й те, чи дійсно «Слуга народу» хоче 

самоліквідуватися, адже голосування в Раді за законопроектами про ринок 

землі і «антиколомойським» показали, «що на кораблі – бунт». Фахівці 

також проаналізували, чому корупційні скандали (з продажем масок за 

кордон, з братом Єрмака тощо) не знайшли адекватного відгуку у 

Президента. Також експерти висвітили питання про можливий реванш 

режиму Януковича, адже вже кілька років юристи стверджують: 

недосконалість українського законодавства призведе до того, що 

реваншисти судитимуть учасників Майдану і ветеранів АТО саме за участь 

в цих подіях. Ситуація свідчить, що вже неодноразово відкривалися 

кримінальні провадження щодо бійців, які виконували прямі накази 

командирів, а наразі Тетяну Чорновіл звинувачують саме у справах Майдану. 

Текст: https://fakty.ua/341734-poterya-vlasti-droblenie-slugi-naroda-i-konflikt-s-

oligarhami-chto-zhdet-prezidenta-zelenskogo 
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6. Гал И. Ветераны АТО заявили об избиении на встрече с 

лидером «Нацкорпуса» Билецким [Электронный ресурс] / Ирина Гал // 

Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные.  Як повідомив учасник 

Революції гідності і бойових дій на Донбасі Назарій Кравченко, його разом із 

побратимом Сергієм Філімоновим побили на зустрічі з лідером 

«Нацкорпусу» Андрієм Білецьким через ситуацію з одеським активістом 

Сергієм Стерненком. Кравченко, який воював у лавах «Азова», розповів, що 

бесіда з колишніми побратимами вилилася в «удари в голову і допити». За 

словами юриста Масі Наейма, у Кравченка і Філімонова намагалися 

дізнатися, «хто замовив медійну підтримку Стерненка». Нагадано, що 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що Сергій Стерненко 

(колишній керівник одеського «Правого сектору»), який смертельно поранив 

нападника, в будь-якому випадку буде підозрюваним, питання тільки, за 

якою статтею Кримінального кодексу. Текст: https://fakty.ua/343142-

veterany-ato-zayavili-ob-izbienii-na-vstreche-s-liderom-nackorpusa-bileckim 

7. Гал И. Враг не спит: на майские праздники в соцсетях 

активизировались российские пропагандисты [Электронный ресурс] / 

Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 4 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що 

Служба безпеки України (СБУ) нещодавно запобігла провокації в Одесі в 

річницю подій на Куликовому полі 2 травня 2014 року. Взагалі за період 

карантину СБУ заблокувала понад 2,1 тисячі інтернет-спільнот із 

загальною аудиторією понад 900 тисяч користувачів, викрила 301 інтернет-

агітатора, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19. Інформацію 

про 287 агітаторів направили в Нацполіцію, 118 людей вже притягнуто до 

адміністративної відповідальності.  Як уточнили в СБУ, 14 з виявлених 

агітаторів діяли за завданням Росії. Ці люди працювали в Києві, Одесі, 

Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому і Конотопі. Проти них 

відкрито кримінальні провадження. У СБУ відзначили, що «за даними 

кіберспеціалістів зараз спостерігається підвищення активності інтернет-

агітаторів, керованих з країни-агресора, які намагаються використовувати 
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будь-які інформаційні приводи для створення хаосу і паніки. Зокрема, за 

вказівкою кураторів, проросійські агітатори розповсюджували фейкові 

новини про святкування Великодня, травневих свят, вимушений карантин та 

інші заходи». СБУ також зафіксувала активізацію російських троле- і 

ботоферм, які закликають до порушення карантину і надають інформаційну 

підтримку акцій протесту. Текст: https://fakty.ua/342672-vrag-ne-spit-na-

majskie-prazdniki-v-socsetyah-aktivizirovalis-rossijskie-propagandisty 

8. Гал И. Кличко уволил своего заместителя 

Слончака [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 27 апр. – 

Электрон. данные. Проінформовано, що міський голова Києва Віталій 

Кличко, який раніше заявив, що прийняв рішення з приводу заступника голови 

Київської міськдержадміністрації, затриманого поліцейськими за напад на 

патрульного, звільнив Володимира Слончака. Як зазначив мер Києва під час 

брифінгу, він «не дозволить дискредитувати міську владу, в першу чергу 

тими, хто її представляє». В. Кличко попросив вибачення у правоохоронців і 

киян за поведінку заступника голови КМДА, додавши, що В. Слончак повинен 

відповісти за свої дії згідно із законом. Текст: https://fakty.ua/341985-klichko-

uvolil-svoego-zamestitelya-slonchaka 

9. Гал И. Любители «русского мира» готовили провокации в 

Одессе: первые детали инцидента [Электронный ресурс] / Ирина Гал // 

Fakty.ua. – 2020. – 30 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що в Одесі 

напередодні чергової річниці подій на Куликовому полі 2 травня 2014 року, де 

під час пожежі в Будинку профспілок загинули люди, СБУ запобігла 

провокаціям проросійських сил.  За повідомленням обласного управління 

Служби безпеки «… одним із напрямків мало стати поширення в Одесі 

друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами 

до створення так званої "республіки Новоросія" і силового захоплення 

державної влади. За задумом організаторів, ці дії повинні були стати 

інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені 

пропагандистами РФ». Зазначено, що правоохоронці провели обшуки в 
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активістів проросійського руху і виявили значну кількість друкованої 

продукції з антиукраїнською пропагандою. Указано, що відкрито 

кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну 

цілісність), ч. 1 ст. 109 (заклики до силового повалення конституційного 

ладу), ч. 1 ст. 14 (підготовка злочину) і ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) 

Кримінального кодексу України. Текст: https://fakty.ua/342358-lyubiteli-

russkogo-mira-gotovili-provokacii-v-odesse-pervye-detali-incidenta-foto 

10. Гал И. На заместителя Кличко завели дело из-за нападения 

на патрульного [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. –      

27 апр. – Электрон. данные. Повідомлено про відкриття Національною    

поліцією кримінального провадження у зв’язку із нападом на патрульного 

поліцейського заступника голови Київської міської державної адміністрації 

Володимира Слончака. Указано, що за фактом загрози або насильства щодо 

працівника правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за 

ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 

п’яти років позбавлення волі. За словами голови Національної поліції України 

Ігоря Клименка, В. Слончака затримали у порядку ст. 208 Кримінального 

процесуального кодексу України та доставили в ізолятор тимчасового 

утримання. Текст: https://fakty.ua/341978-na-zamestitelya-klichko-zaveli-delo-

iz-za-napadeniya-na-patrulnogo 

11. Гал И. Обыски у Юлии Кузьменко: стало известно, что 

изъяли силовики [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. –    

23 апр. – Электрон. данные. Йдеться про обшуки тривалістю більше п’яти 

годин, з якими силовики прийшли в квартиру лікаря Юлії Кузьменко, 

заарештованої у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, а 

також до її родичів. Як повідомив адвокат Тарас Безпалий, «шукали 

вибухівку, зброю, мобільні телефони, комп’ютери, ноутбуки; під час обшуку 

вилучили старі SIM-карти, стартові пакети та рушницю, яка належить 

цивільному чоловіку Юлії Кузьменко Петру Кияну». Тарас Безпалий уточнив, 

що постанову суду про обшук було прийнято ще 27 березня, термін її дії - 
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місяць. На його думку, нинішні слідчі дії пов’язані з тим, що термін 

постанови незабаром закінчується. Текст: https://fakty.ua/341651-obyski-u-

yulii-kuzmenko-stalo-izvestno-chto-izyali-siloviki 

12. Гал И. Покушение на украинского разведчика в Киеве: суд 

вынес приговор личному охраннику главы Ингушетии [Электронный 

ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 30 апр. – Электрон. данные. 

Проінформовано, що Голосіївський райсуд Києва засудив двох громадян 

Російської Федерації (РФ) до семи і восьми років в’язниці за низкою статей, 

у тому числі і за замах на вчинення терористичного акту - спробу підірвати 

автомобіль співробітника української розвідки. За інформацією Офісу 

Генерального прокурора, 4 квітня 2019 року росіяни за завданням спецслужб 

РФ спробували встановити вибухівку в авто, однак вона здетонувала в руках 

у підривника - цей момент потрапив на камери відеоспостереження. Як 

зазначили в прокуратурі, диверсанти багато місяців готувалися до замаху. 

Текст: https://fakty.ua/342374-pokushenie-na-ukrainskogo-razvedchika-v-kieve-

sud-vynes-prigovor-lichnomu-ohranniku-glavy-ingushetii 

13. Гал И. Пришедшего на допрос мэра Черкасс не пустили в 

здание полиции, он передал привет Зеленскому [Электронный ресурс] / 

Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 4 мая. – Электрон. данные. Зазначено, що 

після того, як поліція відкрила провадження за фактом пом’якшення 

карантинних заходів в місті Черкаси, мера обласного центру Анатолія 

Бондаренка викликали на допит, однак пізніше час спілкування зі слідчим 

перенесли, а самого міського голову не пустили в будівлю Слідчого управління 

Національної поліції. Повідомлено, що під будівлею управління прихильники 

мера, а також підприємці, які хочуть, щоб їм дозволили працювати, 

влаштували акцію. Наведено коментарі А. Бондаренка, який поскаржився на 

те, що Зеленський замість того, щоб передавати «привіт» народному 

депутату зі «Слуги народу» Миколі Тищенку, чий ресторан працював в 

умовах карантину, адресував його всім українським мерам, які виступають 

за соціальну справедливість. Текст: https://fakty.ua/342699-prishedshego-na-

https://fakty.ua/341651-obyski-u-yulii-kuzmenko-stalo-izvestno-chto-izyali-siloviki
https://fakty.ua/341651-obyski-u-yulii-kuzmenko-stalo-izvestno-chto-izyali-siloviki
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dopros-mera-cherkass-ne-pustili-v-zdanie-policii-on-peredal-privet-zelenskomu-

video 

14. Гал И. Украинские охранные фирмы "сливали" 

информацию боевикам "ДНР" [Электронный ресурс] / Ирина Гал // 

Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Проінформовано про 

припинення Службою безпеки України діяльності кількох охоронних фірм, які 

передавали інформацію про об’єкти критичної інфраструктури бойовикам. 

Як зазначили в СБУ, троє колишніх правоохоронців переїхали на 

контрольовані урядом України території в 2014 році, проте не згорнули свій 

бізнес в Донецьку, продовжуючи надавати охоронні послуги «державним 

підприємствам і установам ДНР», сплачуючи податки до місцевих 

бюджетів, частина з яких йшла на фінансування незаконних збройних 

формувань. На підконтрольних територіях вони зайнялися установкою і 

забезпеченням роботи систем безпеки в Донецькій, Запорізькій, Харківській 

та Дніпропетровській областях. Наголошено, що серед їхніх клієнтів були і 

підприємства, що відносяться до об’єктів критичної інфраструктури 

держави. Указано, що слідчі і кіберспеціалісти СБУ встановили, що 

інформацію зі стратегічних підприємств, у тому числі і технічного 

характеру, передавали в головний офіс у Донецьку. Текст: 

https://fakty.ua/343015-ukrainskie-ohrannye-firmy-slivali-informaciyu-boevikam-

dnr-podrobnosti-i-foto 

15. Горелов С. "Цель была сверхпростой": адвокат ветеранов 

АТО Грищенко объяснил, зачем принес в суд муляж взрывного 

устройства [Электронный ресурс] / Сергей Горелов // Fakty.ua. – 2020. –      

28 апр. – Электрон. данные. Зазначено, що адвокат Віталій Ковальчук, 

затриманий під час спроби зайти до Печерського суду столиці з 

предметами, схожими на вибухонебезпечні, захищає ветеранів АТО Інну і 

Владислава Грищенків, яких підозрюють у замаху на підприємця з Івано-

Франківської області. Як повідомив В. Ковальчук у своєму Facebook, він 

приніс до суду муляж для проведення свого «адвокатського експерименту», 

https://fakty.ua/342699-prishedshego-na-dopros-mera-cherkass-ne-pustili-v-zdanie-policii-on-peredal-privet-zelenskomu-video
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https://fakty.ua/343015-ukrainskie-ohrannye-firmy-slivali-informaciyu-boevikam-dnr-podrobnosti-i-foto


що мав довести невинуватість його підзахисних.             Текст: 

https://fakty.ua/342132-cel-byla-sverhprostoj-advokat-veteranov-ato-gricshenko-

obyasnil-zachem-prines-v-sud-mulyazh-vzryvnogo-ustrojstva 

16. Горелов С. «Попытка заработать рейтинг»: Зеленский 

пригрозил мэрам городов за ослабление карантина [Электронный ресурс] 

/ Сергей Горелов // Fakty.ua. – 2020. – 1 мая. – Электрон. данные. 

Повідомлено, що Президент України Володимир Зеленський виступив з 

відеозверненням, в якому розповів про боротьбу з пандемією коронавірусу. У 

зв’язку з тим, що через карантин міський голова Черкас Анатолій 

Бондаренко пішов на конфлікт з владою, В. Зеленський наголосив: «Окремий 

полум’яний привіт особисто від Президента, МВС і СБУ хочу передати меру 

Черкас, який разом з міською радою "втратили календар" і зібралися 

пом’якшувати карантинні заходи з 1 травня. Це спроба заробити політичні 

рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста». За словами Президента, 

таке рішення матиме юридичні наслідки. Текст: https://fakty.ua/342482-

popytka-zarabotat-rejting-zelenskij-prigrozil-meram-gorodov-za-

prezhdevremennuyu-otmenu-karantina 

17. Горелов С. Афера на миллиарды: СБУ рассказала о причине 

обысков у экс-главы налоговой Верланова [Электронный ресурс] / Сергей 

Горелов // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що 

СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби (ДПС) в 

організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на 

мільярди гривень. Зазначено, що слідство розглядає версію, згідно з якою у 

злочинній схемі задіяні керівники територіальних управлінь ДПС. 

Установлено, що протягом 2019 - 2020 років чиновники разом із 

організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему з 

незаконного формування податкового кредиту з податку на додану 

вартість (ПДВ). Також встановлено факти втручання в роботу 

електронних баз даних податкової. Це призвело до ухилення від сплати 

податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, які 

https://fakty.ua/342132-cel-byla-sverhprostoj-advokat-veteranov-ato-gricshenko-obyasnil-zachem-prines-v-sud-mulyazh-vzryvnogo-ustrojstva
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отримані протиправним шляхом. Зазначено, що співробітники Офісу 

Генерального прокурора вже провели більше 100 обшуків у різних регіонах 

України, в тому числі у колишнього керівника ДПС Сергія Верланова. Текст: 

https://fakty.ua/343060-afera-na-milliardy-sbu-rasskazala-o-prichine-obyskov-u-

eks-glavy-nalogovoj-verlanova-foto 

18. Горелов С. Крушение МН17 на Донбассе: СМИ рассекретили 

имя фигуранта дела из ФСБ [Электронный ресурс] / Сергей Горелов // 

Fakty.ua. – 2020. – 28 апр. – Электрон. данные. Повідомлено про 

встановлення журналістами можливого імені одного з головних фігурантів 

справи про катастрофу «Боїнга» рейсу МН17. Так, у матеріалах Об’єднаної 

слідчої групи (JIT), що проводить офіційне міжнародне розслідування 

катастрофи літака, ця людина проходила як «Володимир Іванович». 

Указано, що за псевдонімом може ховатися перший заступник керівника 

прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака. 

Уточнено, що в опублікованих слідчими телефонних переговорах бойовики 

називали Володимира Івановича командиром всієї операції, яка проводиться 

на Донбасі. Ігор «Стрєлков» Гіркін говорив, що виконував накази Володимира 

Івановича. Зазначено також, що після завершення активної фази 

протистояння на Донбасі генерал Бурлака отримав підвищення та вищу 

державну нагороду РФ - Герой Росії. Текст: https://fakty.ua/342122-krushenie-

mn17-na-donbasse-smi-rassekretili-imya-figuranta-dela-iz-fsb 

19. Добров В. Народные депутаты требуют от премьер-министра 

уволить Михаила Банка, - СМИ [Электронный ресурс] / Владимир Добров 

// Fakty.ua. – 2020. – 28 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що народні 

депутати підписали звернення до Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою 

втрутитися в ситуацію і звільнити Михайла Банка з посади голови 

Департаменту захисту економіки при Національній поліції в Івано-

Франківській області. Подано фото звернення з підписами парламентарів. У 

зверненні, яке вже підписали близько 40 народних депутатів, зазначено, що 
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чиновник нібито незаконно заволодів природоохоронними землями біля 

курорту «Буковель» і шантажує місцевих підприємців. Депутати наводять 

факти журналістського розслідування видання «Апостроф», в якому 

йдеться про сумнівні доходи чиновника Нацполіціі і його незаконне 

збагачення. Наголошено, що незважаючи на службове розслідування і 

інтерес до М. Банка з боку Державного бюро розслідувань (ДБР), чиновник 

досі продовжує займати керівну посаду в Департаменті захисту економіки 

Нацполіціі. Текст: https://fakty.ua/342106-narodnye-deputaty-trebuyut-ot-premer-

ministra-uvolit-mihaila-banka---smi 

20. Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо 

переміщеними особами [Електронний ресурс] / Бюро у справах населення, 

біженців та міграції Держдепартаменту США ; Мін-во соц. політики України 

; Мін-во у справах ветеранів, тимчасово окупов. територій та внутр. переміщ. 

осіб ; Міжнар. орг. з міграції (МОМ). – Електрон. дані. – [Київ], 2019. – [64 

с.].  –           Режим доступу: 

http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_15_ukr_screen.pdf. – Назва з 

екрана. Звіт містить наступні розділи: характеристика ВПО та їхніх 

господарств (члени домогосподарств ВПО, статево-вікова структура, ВПО 

з інвалідністю, освіта); зайнятість ВПО (рівень зайнятості, рівень 

безробіття); добробут ВПО (засоби для існування, умови проживання та 

види житла, житлові програми, призупинення соціальних виплат, безпека 

середовища та інфраструктури, торгівля людьми та трудова 

експлуатація); доступ до соціальних послуг; мобільність 

ВПО  (переміщення, наміри повернутися, наміри виїхати за кордон, 

відвідування місць проживання до переміщення, інтеграція в місцеві громади 

(рівень інтеграції, дискримінація); виборчі права; ВПО, які повернулися на 

території, неконтрольовані урядом (характеристики ВПО, які повернулися 

на ТНКУ, та їхніх домогосподарств, зайнятість, засоби до існування, 

причини повернення, візити на ТКУ, плани на наступні три місяці). 
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21. Іванін В. Поновлення прав щодо володіння майном: як 

повернути вилучене під час обшуку [Електронний ресурс] / Вадим Іванін // 

Юрид. газ. – 2020. – 28 квіт. (№ 8). – Електрон. дані. За словами автора, 

говорячи про правові механізми повернення вилученого під час обшуку майна, 

передусім, необхідно зважати на його правовий статус. В ухвалі про 

проведення обшуку слідчий суддя, зазвичай, визначає майно, яке слідчому 

дозволено вилучити під час проведення обшуку. Вказано, що правовий 

статус майна, вилученого під час обшуку, відрізняється залежно від того, 

зазначене воно в ухвалі слідчого судді на обшук чи ні. Майно, яке не визначене 

в ухвалі слідчого судді, але було вилучене під час обшуку, має статус 

тимчасово вилученого майна. Розглянуто процедуру повернення майна, 

вилученого під час обшуку. Текст: https://yur-gazeta.com/dumka-

eksperta/ponovlennya-prav-shchodo-volodinnya-maynom-yak-povernuti-

viluchene-pid-chas-obshuku.html 

22. Лобовко В. Под окнами Зеленского устроили "световое шоу" 

в поддержку активиста Стерненко [Электронный ресурс] / Валерий 

Лобовко // Fakty.ua. – 2020. – 6 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що 

ввечері 6 травня активісти провели в Києві під Офісом Президента 

«маленьке світлове шоу» під назвою «Руки геть від Стерненка» у зв’язку з 

намірами СБУ і Офісу генпрокурора вручити активісту Сергію Стерненку 

підозру в скоєнні умисного вбивства за статтею 115 Кримінального 

Кодексу. Указано, що такі акції проходили в шести містах: у Львові та 

Дніпрі - під облпрокуратурою, в Одесі, Луцьку та Харкові - під управліннями 

СБУ. Нагадано, що 24 травня 2018 року внаслідок конфлікту за участю 

колишнього керівника одеського «Правого сектора» Сергія Стерненка і двох 

чоловіків, Стерненко смертельно поранив суперника ножем і сам отримав 

ножові поранення. За твердженням активіста – це вже третій замах на 

нього; перші напади відбулись 7 лютого та 1 травня 2018 року. А 14 лютого 

2019 року активіст повідомляв, що у нього в машині виявили два               

GPS-трекери. Зазначено, що у жовтні 2019 р. кримінальні справи щодо 
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нападів на С. Стерненка передані до Головного слідчого управління СБУ, а у 

травні 2020 року стало відомо, що СБУ та Офіс генпрокурора готують 

Стерненку підозру у вбивстві. Текст: https://fakty.ua/342973-pod-oknami-

zelenskogo-ustroili-svetovoe-shou-v-podderzhku-aktivista-sternenko-video 

23. Луговая Ю. "Дело Шеремета": суд принял новое решение по 

Кузьменко [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. –        

28 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що Київський апеляційний суд на 

засіданні 28 квітня залишив без задоволення скаргу на рішення суду першої 

інстанції про продовження терміну утримання під вартою лікаря і 

волонтерку Юлію Кузьменко. Зазначено, що вона є підозрюваною у справі 

про вбивство журналіста Павла Шеремета, і 1 квітня Печерський суд 

продовжив термін утримання її під вартою до 30 травня. Нагадано, що 

Павло Шеремет загинув в центрі Києва 20 липня 2016 року в результаті 

вибуху автомобіля. У поліції заявили про причетність до організації його 

вбивства п’ятьох осіб: музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря 

Юлії Кузьменко, військової медсестри Яни Дугарь, а також подружньої 

пари Грищенків. Текст: https://fakty.ua/342151-delo-sheremeta-sud-prinyal-

novoe-reshenie-po-kuzmenko  

24. Луговая Ю. Доказательство для Гааги: ВСУ обнародовали 

видео с российскими снайперами, снятое самими 

боевиками [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. 

– Электрон. данные. Йдеться про оприлюднення військовими Операції 

об’єднаних сил (ООС) відео дій підрозділу снайперів ФСБ РФ, зняте самими 

російськими силовиками, під час вогневого ураження українських військових 

на Донбасі. Як повідомили в штабі ООС, саме ця група снайперів 27 лютого 

вбила молодшого сержанта ЗСУ Володимира Федченко. Указано, що імена і 

посади військовослужбовців РФ, які вчинили військовий злочин планують 

назвати найближчим часом, а поки передали отримане відео в СБУ - як 

доказові матеріали російської агресії. Текст: https://fakty.ua/343073-
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dokazatelstvo-dlya-gaagi-vsu-obnarodovali-video-s-rossijskimi-snajperami-

snyatoe-samimi-boevikami 

25. Луговая Ю. Жертва пропаганды: в Кривом Роге пенсионер 

подпольно изготавливал запрещенную символику [Электронный ресурс] / 

Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 5 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, 

що у Кривому Розі поліція затримала 66-річного пенсіонера, який виготовляв 

удома і розклеював по місту листівки із зображенням «георгіївської 

стрічки». Всього у нього вилучили 20 саморобних листівок. Дії чоловіка 

кваліфіковані за частиною 1 статті 436-1 Кримінального Кодексу 

(«Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і 

пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів). Як відомо, «георгіївська стрічка» 

використовується пропагандистської машиною Кремля як символ перемоги 

СРСР над нацистською Німеччиною. При цьому в Україні і низці інших 

пострадянських країнах «георгіївську стрічку» заборонили. У нашій країні ця 

стрічка є одним із символів «русского мира». Проінформовано також, що 

раніше СБУ затримала в Дніпропетровській області таксиста, який 

виявився проросійським агітатором, прихильником «російського козацтва» і 

монархізму. Текст: https://fakty.ua/342797-zhertva-propagandy-v-krivom-roge-

pensioner-podpolnogo-izgotavlival-zaprecshennuyu-simvoliku 

26. Луговая Ю. Путин может избежать наказания за войну в 

Украине: эксперт указала на тревожный момент [Электронный ресурс] / 

Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 25 апр. – Электрон. данные. Як зазначила 

відомий український юрист-кримінолог Ганна Маляр в інтерв’ю сайту 

«Гордон», Росія цілком може уникнути відповідальності за агресію в Україні 

в рамках міжнародного кримінального права. Вона пояснила, що цьому 

сприяє Римський статут, в якому агресія записана як один із видів злочинів, 

на які поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду (в списку 

також геноцид, військові злочини і злочини проти людяності). Г. Маляр 

нагадала, що довгі роки визначення агресії в Римському статуті не було, 
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відповідно, і справи за фактами агресії не розглядалися. Вона зазначила, що 

Москва хоч і не ратифікувала Римський статут, проте брала участь в 

комісії з розробки визначення агресії. До росіян прислухалися, враховували 

їхні вимоги, а в Кремлі, в свою чергу, як могли, затягували процес 

ратифікації, пропонуючи найбільш вигідні для Росії формулювання. Коли ж 

поправки до Римського статуту з визначенням злочину агресії, нарешті, 

набрали чинності, війна в Україні вже тривала кілька років. Тому залучити 

Росію за агресію, почату в 2014 році, виявилося досить складно. Юрист 

указала, що у визначенні злочину агресії, в створенні якого брала участь 

Росія, коло суб’єктів, яких можна залучити за агресію, максимально 

обмежений, - по суті, це тільки командування. Тому і притягнути до 

відповідальності президента РФ Путіна, який розв’язав агресію проти 

України можна тільки в теорії. На практиці ж Росія, згідно з 

конституцією, не видає своїх громадян міжнародним судовим інституціям. 

Текст: https://fakty.ua/341870-putin-mozhet-izbezhat-nakazaniya-za-vojnu-v-

ukraine-ekspert-ukazala-na-trevozhnyj-moment 

27. Максименко О. Особливості захисту потерпілих у 

кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Олександр 

Максименко // Юрид. газ. – 2020. – 24 квіт. – Електрон. дані. Вказано, що 

відсутність необхідного досвіду у більшості нових слідчих, чітко виробленої 

системи координації між правоохоронними органами, а також ускладнення 

роботи слідчих у результаті прийняття нового Кримінального 

процесуального кодексу України негативно позначається на результатах їх 

діяльності. За словами автора статті, розкриття злочинів знаходиться на 

критично низькому рівні. Слідчі не розслідують злочини, а оскарження їх 

дій/бездіяльності не має ніякого належного ефекту. По факту органи 

працюють або коли зацікавлені кимось, або з метою виконання показників. 

На жаль, навіть за активної позиції та участі адвоката у кримінальній 

справі, фактично притягнути когось до відповідальності з такою 

правоохоронною системою дуже важко. На думку автора, в подальшому 
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необхідно зменшити навантаження на слідчого, ввести прозору, зрозумілу 

для всіх учасників кримінального провадження систему заохочення і 

покарання працівників правоохоронних органів, а також можливість 

оскарження всіх без винятку дій і бездіяльності слідчого. Зазначено, що 

змінити сформовані підходи до роботи можливо лише з одночасними 

змінами всередині системи та розширенням прав потерпілого, який своєю 

активною поведінкою зможе впливати на процес досудового 

розслідування. Текст: https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-

pravo-ta-proces/osoblivosti-zahistu-poterpilih-u-kriminalnomu-provadzhenni.html 

28. Мозговой И. Мэры крупных украинских городов поддержали 

главу Черкасс в "войне" против Зеленского: кто и что 

заявил [Электронный ресурс] / Иван Мозговой // Fakty.ua. – 2020. – 3 мая. – 

Электрон. данные. Наведено коментарі міських голів великих міст щодо 

конфлікту міського голови Черкас із владою через карантин та, зокрема, 

погроз міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо відкриття 

кримінальної справи на А. Бондаренка. Так, мер Львова Андрій Садовий у 

Facebook закликав не переслідувати мера Черкас Анатолія Бондаренка за 

його позицію щодо карантину в Україні. Міський голова Івано-Франківська 

Руслан Марцінків також підтримав А. Бондаренка, написавши у Facebook: 

«Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, відкрили купу 

справ на мерів, забрали кошти у громад, закріпачили українців щодо виїзду за 

кордон, продали землю, обдурили з доплатами медикам! Підтримую мера 

Черкас Бондаренка!!! Карантин один для всіх, а не для обраних!!!». Текст: 

https://fakty.ua/342593-mery-krupnyh-ukrainskih-gorodov-podderzhali-glavu-

cherkass-v-vojne-protiv-zelenskogo-kto-i-chto-zayavil 

29. Мозговой И. «Умные, интеллигентные, начитанные люди»: 

Малюська выступил за освобождение некоторых пожизненно 

осужденных [Электронный ресурс] / Иван Мозговой // Fakty.ua. – 2020. –     

25 апр. – Электрон. данные. Зазначено, що Міністр юстиції України Денис 

Малюська, який раніше запропонував новий вид кримінального покарання, 
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назвав засуджених до довічного ув’язнення «самою інтелігентною і 

найцікавішою категорією засуджених». Міністр пояснив: «Класичний 

приклад - це коли людина 19 - 20 років повернувся з армії, молодий-зелений 

…У когось у банді [був], когось убили з групи таких самих. Це було в 1989 – 

1990 - 1991 роках. Зараз 2020-ті. Вони сидять десятки років. Це люди, яким 

зараз вже 40 - 50 років. Це абсолютно, принципово інші люди, не такі, якими 

вони потрапили до в’язниці. Я таких готовий брати на роботу». Міністр 

наголосив: «Потрібно, щоб суспільство зрозуміло, що це безпечно, ці люди 

адекватні, їх можна поетапно, вибірково, після ретельного аналізу 

психологів поступово випускати, і немає сенсу витрачати бюджетні кошти 

на їх утримання». Текст: https://fakty.ua/341847-umnye-intelligentnye-

nachitannye-lyudi-malyuska-vystupil-za-osvobozhdenie-nekotoryh-pozhiznenno-

osuzhdennyh-video 

30. Охрименко О. Известную журналистку вызвали на допрос из-

за запроса Дубинскому [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко // 

Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що головну 

редакторку ГО "Слідство. Інфо» Анну Бабінець викликали на допит до 

Головного слідчого управління Нацполіції. У повістці не уточнено суть 

кримінального провадження - тільки його номер і стаття: ч. 2 ст. 163 КК 

України, яка стосується порушення таємниці листування, телефонних 

розмов тощо.  А. Бабінець вважає, що приводом став її запит народному 

депутату Олександру Дубінському, поданий у грудні 2019 р. Журналісти-

розслідувачі збиралися запитати Дубінського про його зв’язки з Руді 

Джуліані - адвокатом Президента США Дональда Трампа. Джуліані 

зустрічався з депутатами Верховної Ради, в тому числі і з О. Дубінським, у 

ході візиту до Києва в грудні 2019 року. Зазначено, що Бабинець повинна 

з’явитися до слідчого 13 травня. За словами журналістки, її викликає 

Ильмира Чередник, яка ще пару місяців тому дзвонила Бабінець як слідчий по 

вбивству Павла Шеремета. Також журналістка не виключає, що головна 

мета допиту – з’ясувати справжню адресу проживання, адресу офісу та 
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телефон, а потім запросити санкцію суду на обшук або прослуховування. 

Нагадано, що Анна Бабінець є одним з авторів фільму-розслідування 

«Вбивство Павла» про обставини смерті журналіста Павла Шеремета. 

Текст: https://fakty.ua/343102-izvestnuyu-zhurnalistku-vyzvali-na-dopros-iz-za-

zaprosa-dubinskomu 

31. Охрименко О. Мэр Черкасс пошел на открытый конфликт с 

властью из-за карантина [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко // 

Fakty.ua. – 2020. – 1 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що міський 

голова Черкас Анатолій Бондаренко відреагував на новини про те, що з 1 

травня він під слідством за порушення правил карантину. Мер заявив, що 

поліції краще не втрачати час, а зайнятися відловом реальних злочинців, а 

свій дозвіл працювати черкаським магазинчикам і ринкам А. Бондаренко 

називає «відновленням справедливості». У своєму відеозверненні мер заявив, 

що погроз кримінальними справами не боїться: «Погрози на адресу мене і 

моєї сім’ї звучать постійно. Мене кримінальними справами не залякати, в 

тому числі з боку вищих представників влади». Текст: https://fakty.ua/342458-

mer-cherkass-poshel-na-otkrytyj-konflikt-s-vlastyu-iz-za-karantina 

32. Охрименко О. СБУ закончила расследование "дела Гандзюк" 

и назвала виновных [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко // Fakty.ua. – 

2020. – 27 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що Служба безпеки 

України (СБУ) оголосила про завершення слідства у справі про напад на 

громадську активістку і співробітницю Херсонської міськради Катерину 

Гандзюк. Справа буде передана до суду. Як повідомляє СБУ, підозри у справі 

пред’явлено голові Херсонської облради Владиславу Мангеру і 

депутатському помічнику-консультанту Олексію Левіну, екстрадованому з 

Болгарії. За версією звинувачення, Мангер вступив у попередню змову з 

Левіним, організував напад на Гандзюк, а важкі хімічні опіки призвели до 

смерті потерпілої чотири місяці по тому. Зазначено, що обидва фігуранти 

справи звинувачуються у причетності до нанесення умисних тяжких 

тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121) за попередньою змовою організованою 
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групою (ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 28 Кримінального Кодексу України). Нагадано, 

що у справі Гандзюк вже засуджено п’ятьох осіб: організатора і чотирьох 

його співучасників. Текст: https://fakty.ua/342018-sbu-zakonchila-rassledovanie-

dela-gandzyuk-i-nazvala-vinovnyh 

33. Охрименко О. Суд принял новое решение по аресту 

Черновол [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко // Fakty.ua. – 2020. –      

24 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що екс-депутатці й активістці 

Майдану Тетяні Чорновіл пом’якшили домашній арешт. Київський 

апеляційний суд вирішив, що цілодобовий арешт для Чорновіл можна 

замінити на нічний - з 22 години до 6 години ранку. Указано, що справою, де 

фігурує Чорновіл, займається Державне бюро розслідувань (ДБР), яке 

вимагало арешту Чорновіл на час слідства; суд погодився призначити 

домашній арешт до 8 червня. Адвокат Чорновіл зазначив, що як мінімум 

шість народних депутатів були готові взяти Чорновіл на поруки. Нагадано, 

що слідчі ДБР 10 квітня провели обшуки в будинку Чорновіл в пошуках 

нагородної зброї та одягу, в якій активістка була на Майдані в 2014 році. 

Чорновіл висунули підозри в підпалі офісу Партії регіонів в Києві в лютому 

2014 року, в результаті чого загинув співробітник офісу. Текст: 

https://fakty.ua/341785-sud-prinyal-novoe-reshenie-po-arestu-chernovol 

34. Павлік Ю. Історія одного міста: Кадіївка: назву змінено, 

окупація триває [Електронний ресурс] / Юля Павлік ; ГО «Укр. Гельсін. 

спілка з прав людини». – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 74 с. – Режим 

доступу: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Kadiivka_web.pdf. – 

Назва з екрана. Зазначено, що Центр документування УГСПЛ продовжує 

історіографію подій гібридного збройного конфлікту в Україні на прикладі 

окремих міст Донбасу. Серія аналітичних довідок продовжується історією 

міста Кадіївка. Кадіївка (у 1937 - 1943 — Серго, у 1978 - 2016 — Стаханов) 

— невелике шахтарське місто в Луганській області, засноване у ХІХ ст. Ще 

до розгортання збройного конфлікту на Cході України воно потрапило в 

категорію депресивних: закрилися всі шахти, місцеве населення зіткнулося з 
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масовим безробіттям і сплеском злочинності. Із 2014 року перебуває під 

окупацією терористичної організації «Луганська народна республіка». У 

цьому звіті УГСПЛ встановила хронологію сучасних подій у Кадіївці та 

підкріпила її свідченнями місцевих мешканців. Автори проаналізували 

підготовку до захоплення міста, як відбувалися мітинги, хто захоплював та 

обстрілював місто і як їм чинили спротив. Йдеться також про зневажену 

свободу слова і атаки на журналістів, насильницькі зникнення та ймовірні 

вбивства. 

35. Стрельцов Є. Коронавірус і кримінальне право: 

парадоксальність чи доречність їх спільного аналізу? [Електронний 

ресурс] / Євген Стрельцов, Лев Стрельцов // Юрид. вісн. України. – 2020. –

 24 квіт. – 7 трав. (№ 16/17). – Електрон. дані. За словами авторів статті, 

коронавірус і значні світові політичні, соціально-економічні, правові та 

інші проблеми, які багато в чому породжені саме цією пандемією, ставлять 

сьогодні дуже складні завдання практично перед усіма державами, в тому 

числі й перед Україною. Розглянуто повноваження щодо правової 

регламентації проведення охоронно-каральних заходів, застосування заходів 

кримінальної відповідальності до осіб, які порушують встановлені 

державою заборони. Зазначено, що Україна має необхідний кримінально-

правовий «важіль». Так, ст. 325 Кримінального кодексу України (далі – КК) 

передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил та норм, 

встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним 

хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і 

боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити 

поширення цих захворювань (ч. 1). Якщо такі дії спричинили загибель людей 

та інші тяжкі наслідки (ч. 2), вони розглядаються як кваліфікуючі 

(обтяжуючі) ознаки вчинення такого злочину. До цієї статті 17 березня 

2020 року Законом № 530-IX внесено зміни, які, в першу чергу, пов’язані з 

посиленням покарання. Відзначено, що в первісних відомостях стосовно 

коронавірусу головна увага приділялася основному економічним 



детермінантам злочинності. Текст: https://lexinform.com.ua/dumka-

eksperta/koronavirus-i-kryminalne-pravo-paradoksalnist-chy-dorechnist-yih-

spilnogo-analizu/ 

36. Суд заочно взяв під варту Віктора Януковича [Електронний 

ресурс] // Юрид. газ. – 2020. – 5 трав. – Електрон. дані. Подано інформацію, 

що за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський 

районний суд Києва 4 травня 2020 року обрав четвертому Президенту 

України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 

у кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 р. за фактом захоплення 

державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України). Про це повідомляє Офіс 

генпрокурора. Зазначено, що вказане рішення суду надає право стороні 

обвинувачення розпочати стосовно В. Януковича процедуру екстрадиції. 

Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення 

спеціального досудового розслідування (in absentia). Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/sud-zaochno-vzyav-pid-vartu-viktora-yanukovicha.html 
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