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Діяльність правоохоронних органів 
 

1. Алексеева И. Союз змеи и черепахи: в Украине ярко описали 

сотрудничество Зеленского с Аваковым [Электронный ресурс] / Ирина 

Алексеева // Fakty.ua. – 2020. – 27 апр. – Электрон. данные. Зазначено, що 

ситуацію в українській політиці, коли на чолі країни стоїть слабкий 

Президент з непрофесійною і неефективною командою і сильний міністр 

внутрішніх справ, експерти вважають вимушеним симбіозом. Так, в 

ексклюзивному інтерв’ю «Фактам» політолог Віктор Бобиренко назвав 

співпрацю Президента В. Зеленського і глави МВС А. Авакова «союзом змії 

та черепахи: коли черепаха пливе океаном, а змія на ній сидить і думає: 

якщо вкушу черепаху, то потонемо обидві». Політолог вважає, що сьогодні і 

Зеленському, і Авакову такий союз вигідний. Президенту - щоб мати силову 

підтримку, а Аваков, хоч і говорить про себе як про другу за значенням 

постать у країні, не впевнений, що його вибере населення та еліти. На думку 

політолога, якщо Зеленський не поверне Україну в бік Росії, то Майдану не 

буде і сильний міністр Аваков інспірувати протести, які йому не потрібні, 

як не потрібні й Зеленському. Текст: https://fakty.ua/341979-soyuz-zmei-i-

cherepahi-v-ukraine-yarko-opisali-sotrudnichestvo-zelenskogo-s-avakovym 
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2. В Одесі знайшли підозрюваного в підпалі монастиря УПЦ 

(МП) [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. – 2020. –  30 квіт. – Електрон. 

дані. Вказано, що поліція встановила підозрюваного у підпалі чоловічого 

Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ (Московського патріархату) 

в Одесі. Про це повідомила речниця Одеської обласної прокуратури 

Катерина Новачлі. Мотиви дій підозрюваного наразі не повідомлено. Йому 

інкримінують частину 2 статті 194 Кримінального кодексу України – 

умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Стаття 

передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до 

десяти років. Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/news-odesa-znaishly-

pidozryuvanogo-u-pidpali-monastyrya/30585596.html 

3. Венедиктова дослідить звідки в Епіцентрі маски з Китаю 

[Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 1 трав. – Електрон. дані. –

 Наведено інформацію про рішення Генерального прокурора України Ірини 

Венедіктової дослідити і вивчити скандальну ситуацію із  захисними 

масками, які продають в мережі компанії «Епіцентр» після доставки 

гуманітарного вантажу з Китаю. Зазначено, що власником мережі 

«Епіцентр» є народний депутат України Олександр Герега. 

Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145845/ 

4. Гавриш А. Грозит ли Зеленскому Майдан и при чем тут 

Аваков [Электронный ресурс] / Анатолий Гавриш // Fakty.ua. – 2020. –        

27 апр. – Электрон. данные. Подано матеріали другої частини «круглого 

столу» (ч. 1 див: Fakty.ua. – 2020. – 24 квіт.) за участю українських 

політологів: Володимира Фесенка, Віктора Бобиренка (у 2015 році 

передбачив президентство Зеленського), Михайла Басараба та аналітика 

Ігора Тишкевича, які розповіли, чи відбудеться «третій Майдан» вже цієї 

осені і чи дійсно за допомогою карантинних заходів влада намагається 

знищити протестний електорат. Зокрема, експерти проаналізували 

ймовірність у вересні - жовтні масових акцій протесту проти нинішньої 

влади, за частиною яких, за твердженням окремих джерел, 
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стоятиме міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також фахівці 

спрогнозували, що очікує Президента України В. Зеленського й Україну в 

майбутньому. Вони, зокрема, наголосили, що «найближчим часом нас очікує 

досить глибока економічна криза. Це процеси, які не залежать від 

особистості, ми не здатні їх зупинити. Якщо Україна продемонструє, що 

здатна вписатися в новий порядок, в першу чергу економічний, то країна має 

майбутнє». Експерти підсумували, що «кінець кар’єри Зеленського чекає 

дуже сумний, враховуючи, що він лайко- і аплодисментозалежний. … Буде 

поступове зниження рейтингу до мінімуму. Нікому буде плескати - і це для 

нього буде, звичайно, трагедія». Текст: https://fakty.ua/341804-grozit-li-

zelenskomu-majdan-i-prichem-tut-avakov 

5. 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 

6. 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 
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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 

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 

7. Гал И. Дело об «угрозах Зеленскому»: суд отказался 

продлевать меру пресечения Зверобой [Электронный ресурс] / Ирина Гал // 

Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные. Проінформовано, що 

Печерський районний суд Києва, який раніше зобов’язав військовослужбовця 

Марусю Звіробій носити електронний браслет, не продовжив запобіжний 

захід у вигляді особистого зобов’язання в рамках справи про «загрози 

Зеленському». Наведено текст ухвали Суду та коментарі адвоката              

М. Завіробій Андрія Писаренка. Нагадано, що Маруся Звіробій разом із 

народним депутатом України Софією Фединою розкритикували Володимира 

Зеленського після його перепалки з ветеранами бойових дій у районі 

Золотого, де тоді ще тільки планували провести розведення військ. Текст: 
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https://fakty.ua/343113-delo-ob-ugrozah-zelenskomu-sud-otkazalsya-prodlevat-

meru-presecheniya-zveroboj 

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 

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

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

10. 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 - 

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 

11. 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 
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12. Гал И. Пришедшего на допрос мэра Черкасс не пустили в 

здание полиции, он передал привет Зеленському [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-

dopros-mera-cherkass-ne-pustili-v-zdanie-policii-on-peredal-privet-zelenskomu-

video 

13. 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 
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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 

14. Гончарук Н. СБУ шукає мільйони в міськраді / Наталія 

Гончарук // Ria (Вінниця). – 29 квіт. (№ 17) – С. 4. Зазначено, що трьох 

працівників міськради Вінниці звинувачують у змові з керівником фірми і 

завданні бюджету збитків на суму майже п’ять мільйонів гривень. Йдеться 

про торішню закупівлю солі для посипання вінницьких доріг за нібито вдвічі 

завищеною ціною. Зауважено, що міський голова піддає сумніву завищену 

ціну. Текст: https://vn.20minut.ua/pdf/view/6464 

15. 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 

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 
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16. Горелов С. В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую 

ситуацию с кадровыми назначениями [Электронный ресурс] / Сергей 

Горелов // Fakty.ua. – 2020. – 27 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що в 

Європейському Союзі (ЄС) прокоментували останні зміни в управлінні 

державними структурами в Україні. Нагадано, що днями Кабінет Міністрів 

України (КМ України) звільнив з посад голову Державної митної служби 

Максима Нефьодова, голову Державної податкової служби Сергія 

Верланова, голову Державної аудиторської служби Ігоря Буграка і 

заступника голови Держмитслужби Сергія Пєтухова. У зверненні 

представництва ЄС в Україні, опублікованому в Twitter, стверджується, що 

ЄС і США пильно стежать за призначеннями топ-чиновників, які здійснює 

КМ України у митній і податковій службах. У документі наголошено, що 

«… важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, які засновані 

на заслугах, і не ризикувати довготривалими реформами, які підтримують 

міжнародні партнери». Текст: https://fakty.ua/342009-v-es-nameknuli-

zelenskomu-na-nezdorovuyu-situaciyu-s-kadrovymi-naznacheniyami 

17. Горелов С. Не только соцсети: СБУ хочет продлить санкции 

против целого ряда российских интернет-ресурсов [Электронный ресурс] / 

Сергей Горелов // Fakty.ua. – 2020. – 23 апр. – Электрон. данные. 

Повідомлено, що Рада Національної безпеки і оборони (РНБО) незабаром 

розгляне питання щодо продовження санкцій проти російських веб-ресурсів і 

програмних продуктів. Так, голова Служби безпеки України (СБУ) Іван 

Баканов запропонував продовжити санкції проти: «Одноклассники» і 

«Вконтакте», «Яндекс», «Mail.ru», «Касперський», «Доктор Веб», «Парус» і 

«1С». Голова СБУ наголосив: «Сьогодні ми не просто захищаємо українських 

громадян від фейків і інформаційних вкидань з російських соцмереж, але і 

піклуємося про кібербезпеку для представників бізнесу, державних і освітніх 

установ. Адже будь-який російський поштовий сервіс або антивірус 

можуть використовувати на шкоду Україні». І. Баканов також 

запропонував створити в Україні Єдиний реєстр програмного забезпечення 
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(ПЗ), дозволеного для використання в державних інформаційно-

телекомунікаційних системах. Це допоможе боротися з використанням 

забороненого ПЗ і створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної      

IT-сфери. Текст: https://fakty.ua/341667-ne-tolko-socseti-sbu-hochet-prodlit-

sankcii-protiv-celogo-ryada-rossijskih-internet-resursov 

18. Добров В. Министр Криклий и некоторые «слуги народа» 

протянули губительный для страны законопроект, – СМИ [Электронный 

ресурс] / Владимир Добров // Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные. 

За повідомленням сайта «Апостроф», один із небезпечних для екології та 

майбутнього країни законопроект «Про внутрішній водний транспорт», 

ухвалений 24 квітня на позачерговому засіданні парламенту в першому 

читанні, пролобіював так званий «транспортний картель». Указано, що в 

своєрідний «транспортний пул» входять депутат від «Слуги народу», голова 

Комітету Верховної Ради (ВР) з питань транспорту та інфраструктури 

Юрій Кісєль, міністр інфраструктури Владислав Криклій, якого ще один 

нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський звинуватив у створенні 

офісу з прийому відкатів від підрядників, а також Олексій Осман - директор 

філії УЗ «Центр управління промисловістю», якого називають людиною 

Юрія Кісєля. Зазначено, що одним з ініціаторів законопроекту став голова 

Комітету ВР Юрій Кисіль, а зацікавленими в документі можуть бути 

також міністр інфраструктури Владислав Криклій і «слуги народу» Микола 

Тищенко та Ігор Негулевській. Про згубність цього законопроекту заявив 

Герой України, засновник найбільшого сільськогосподарського підприємства 

«Нібулон» Олексій Вадатурський. На його думку, Закон знищить український 

прапор на українських річках разом з вітчизняним суднобудуванням, знищить 

екологію річок через надану можливість скидати в них суднові стічні води 

прямо на ходу, дозволить самовільно проводити днопоглиблювальні роботи 

будь-якими суб’єктами без будь-яких екологічних дозволів, а також 

узаконить розкрадання надр. Також йдеться про існування «тіньового 

штабу» міністра інфраструктури В. Криклія для вирішення «слизьких» 
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питань. До його складу нібито входить і колишній співробітник Головного 

сервісного центру України, юрист Павло Шевченко, який курирує корупційні 

схеми в скандальній "Укртрансбезпеці". Текст: https://fakty.ua/343151-ministr-

kriklij-i-nekotorye-slugi-naroda-protyanuli-gubitelnyj-dlya-strany-zakonoproekt-

smi 

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 П’ремєр-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 

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. Жаренов Я. Зеленский ищет противовес Авакову: источник 

раскрыл интересные детали о назначении Саакашвили [Электронный 

ресурс] / Ярослав Жаренов // Fakty.ua. – 2020. – 23 апр. – Электрон. данные. 

Припущено, що до кінця квітня Міхеіл Саакашвілі знову може отримати 

посаду в Україні - мова йде про крісло віце-прем’єра з питань реформ. За 

повідомленням одного із джерел, ситуація з введенням карантину зміцнила і 

без того досить сильні позиції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова; в 
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Офісі Президента це знають і шукають спосіб стримати главу МВС. 

Зазначено, що це розуміє і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль - один з 

ініціаторів призначення Саакашвілі, який всіляко його лобіював. Наголошено, 

що «Саакашвілі має виступити в ролі тарана човна під назвою "Арсен 

Аваков", проте не потопити її, а лише трохи послабити, посиливши позиції 

Президента в Кабміні». Нагадано, що 24 квітня, перед позачерговим 

засіданням Верховної Ради, Саакашвілі зустрінеться з депутатами фракції 

«Слуга народу». Текст: https://fakty.ua/341689-zelenskij-icshet-protivoves-

avakovu-istochnik-raskryl-interesnye-detali-o-naznachenii-saakashvili 

21. Зеленський має оголосити своїм псам карантин – 

Філатов [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 26 квіт. – 

Електрон. дані. Йдеться про звинувачення міським головою Дніпра Борисом 

Філатовим силовиків у використанні карантину для переслідування влади в 

регіонах. Мер також звинуватив силовиків в переслідуванні керівництва 

Одеси, Харкова, Запоріжжя, Києва, Вінниці, Сум, Полтави та інших міст. 

Він також назвав силові структури "некерованою зграєю" і зазначив, що, 

коли в світі через епідемію намагаються випустити з в'язниць якомога 

більше людей, в Україні все навпаки. Як повідомляє «Україна молода», 

відповідне звернення до Президента Зеленського Борис Філатов оприлюднив 

у соцмережах 26 квітня 2020 року.                              Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145712/ 

22. Зоц І. Як захиститися від домашнього тирана? / Ігор Зоц // 

Уряд. кур’єр. – 2020. – 29 квіт. (№ 81). –  С. 8 Йдеться про діяльність 

правоохоронних органів Донеччини з протидії домашньому насильству. 

Зазначено, що майже у всіх містах і районах області діють також мобільні 

бригади соціально-психологічної допомоги за підтримки ЮНІСЕФ і Фонду 

ООН у галузі народонаселення (UNFPA).                               Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-zahistitisya-vid-domashnogo-tirana/ 

23. Кікоть В. Порушники безкомпромісно будуть притягатися до 

відповідальності / Віктор Кікоть // Зоря Полтавщини. – 2020. – 10 квіт.       

https://fakty.ua/341689-zelenskij-icshet-protivoves-avakovu-istochnik-raskryl-interesnye-detali-o-naznachenii-saakashvili
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(№ 26). – С. 1. Йдеться про те, що 6 квітня в черговому брифінгу голови 

обласної державної адміністрації Олега Синєгубова взяв участь начальник 

Головного управління Національної поліції України в Полтавській області 

полковник поліції Іван Вигівський. Зазначено, що лейтмотивом розмови 

стало дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів № 211 щодо      

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Текст: 

http://zorya.poltava.ua/porushniki-bezkompromisno-budut-pritjagatisja-do-

vidpovidalnosti/  

24. Кривда М. Від Президента вимагають створення спеціальної 

поліції [Електронний ресурс] / Марина Кривда // Голос України. – 2020. –    

30 квіт. (№ 74). – Електрон. дані.  Йдеться про петицію Костянтина Ялового 

до Президента України з пропозицією законодавчо закріпити створення 

підрозділів екологічної поліції та їхні природоохоронні повноваження. Автор 

петиції наводить досвід таких країн, як Бразилія, Ізраїль, Італія та США, де 

така поліція успішно працює та здійснює моніторинг, фіксує    

правопорушення, знаходить порушників, накладає штрафи або здійснює 

затримання. Костянтин Яловий висловив впевненість, що у такий спосіб 

Україна зможе ефективно запобігати протиправним діям у сфері екології 

та вживати заходів щодо усунення шкоди природі, а також притягувати 

правопорушників до встановленої законом відповідальності з метою 

забезпечення екологічного правопорядку.                              Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330497 

25. Криволапчук В. Захист прав інтелектуальної власності 

Національною поліцією та МВС [Електронний ресурс] / В. Криволапчук,   

С. Філь // Теорія і практика інтелект. власності. – 2019. – № 4. – Електрон. 

дані. Розкрито зміст діяльності Національної поліції та МВС України як 

суб’єктів правової охорони інтелектуальної власності. Розглянуто 

структурні підрозділи Національної поліції України та установи у системі 

МВС України, які уповноважені здійснювати захист прав інтелектуальної 

власності. Висвітлено види адміністративних правопорушень і злочинів 

http://zorya.poltava.ua/porushniki-bezkompromisno-budut-pritjagatisja-do-vidpovidalnosti/
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проти порушення прав інтелектуальної власності. Конкретизовано основні 

проблеми, з якими стикаються правоохоронці у боротьбі з контрафактною 

та піратською продукцією. Текст : http://www.inprojournal.org/wp-

content/uploads/2019/11/39-47.qxd_.pdf 

26. 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 

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 

27. Луговая Ю. Напавшего на полицейского экс-зама Кличко 

отправили под арест [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 

2020. – 28 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що Солом’янський 

районний суд Києва на засіданні 28 квітня помістив під цілодобовий 

домашній арешт колишнього заступника голови Київської міської державної 

адміністрації (КМДА) Володимира Слончака. Запобіжний захід діятиме до 

http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2019/11/39-47.qxd_.pdf
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27 червня 2020 року включно. Зазначено, що на суді ексчиновник наполягав на 

власній версії подій, стверджуючи, що «поліція зухвало перевищувала свої 

повноваження», а також спростовував факт опору правоохоронцям. 

Нагадано, що В. Слончака затримали поліцейські за напад на патрульного, 

після чого міський голова Києва Віталій Кличко звільнив його з посади 

заступника голови КМДА. Текст: https://fakty.ua/342138-napavshego-na-

policejskogo-eks-zama-klichko-otpravili-pod-arest 

28. 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, 

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 

https://fakty.ua/342138-napavshego-na-policejskogo-eks-zama-klichko-otpravili-pod-arest
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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 

29. Луговая Ю. Экс-министр Уманский стал советником 

Ермака: чем он будет заниматься [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // 

Fakty.ua. – 2020. – 22 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що екс-міністр 

фінансів Ігор Уманський повернувся у владу як радник керівника Офісу 

Президента Андрія Єрмака. За повідомленням Єрмака, Уманський 

опікуватиметься протидією корупційним схемам на митниці і в податковій 

службі. Указано, що саме він повинен координувати роботу міжвідомчої 

групи, до складу якої увійдуть представники різних правоохоронних 

структур. Паралельно буде створена аналітична група з залученням 

міжнародних аудиторів. «Суспільство, нарешті, має відкрито отримати 

відповіді на всі неприємні запитання про корупцію», - написав Єрмак у 

Facebook. Текст: https://fakty.ua/341549-eks-ministr-umanskij-stal-sovetnikom-

ermaka-chem-on-budet-zanimatsya 

30. Мер Івано-Франківська підтримує мера Черкас після 

«привіту» від Зеленського [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. 

– 2 трав. – Електрон. дані. Йдеться про підтримку міським головою Івано-

Франківська Русланом Марцінківом мера Черкас Анатолія Бондаренка, якого 

викликають на допит до поліції через передчасне пом’якшення карантину в 

місті. Як інформує «Україна молода», мер Івано-Франківська не лише 

підтримав владу Черкас, а й гостро розкритикував керівництво держави за 

переслідування міських голів.                   Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/159/145890/ 

31. «Мінував» державну установу, магазин та церкву: в Одесі 

затримано зловмисника [Електронний ресурс] // Суд. -юрид. газ. – 2020. – 

28 квіт. – Електрон. дані. Подано інформацію, що в Одесі затримали 

чоловіка, який надсилав неправдиві повідомлення про мінування об’єктів 
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інфраструктури. Про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі. 

З’ясувалося, що своїми діями 41-річний одесит не вперше блокує нормальне 

функціонування об’єктів інфраструктури та відриває від реальної роботи 

спецслужби. Минулого місяця, через невдоволеність життям, чоловік 

«замінував» міську державну установу, а ще кількома місяцями раніше – 

церкву, в якій нібито образили його матір. Причиною ж «мінування» 

магазину, що знаходиться в його будинку, порушник назвав гамір, який йому 

заважав. Неправомірні дії затриманого слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 259 

(завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення 

чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу 

України. Текст: https://sud.ua/ru/news/ukraine/167459-minuvav-derzhavnu-

ustanovu-magazin-ta-tserkvu-v-odesi-zatrimano-zlovmisnika 

32. 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 

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

Малюська выступил за освобождение некоторых пожизненно 
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https://sud.ua/ru/news/ukraine/167459-minuvav-derzhavnu-ustanovu-magazin-ta-tserkvu-v-odesi-zatrimano-zlovmisnika
https://sud.ua/ru/news/ukraine/167459-minuvav-derzhavnu-ustanovu-magazin-ta-tserkvu-v-odesi-zatrimano-zlovmisnika
https://fakty.ua/342593-mery-krupnyh-ukrainskih-gorodov-podderzhali-glavu-cherkass-v-vojne-protiv-zelenskogo-kto-i-chto-zayavil
https://fakty.ua/342593-mery-krupnyh-ukrainskih-gorodov-podderzhali-glavu-cherkass-v-vojne-protiv-zelenskogo-kto-i-chto-zayavil


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, 

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 

34. 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 
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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 

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 

35. Охрименко О. Рада отменила штрафные баллы за нарушение 

ПДД [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко // Fakty.ua. – 2020. – 24 апр. – 

Электрон. данные. Повідомлено, що на позачерговому засіданні 24 квітня 

Верховна Рада відмовилася від застосування штрафних балів за порушення 

правил дорожнього руху: систему вилучили з Кодексу про адміністративні 

правопорушення. Роз’яснено, що автори нового Закону про скасування 

штрафних балів посилалися на те, що від початку в систему було закладено 

неправильний принцип. Так, у розвинених країнах штрафні бали - додатковий 

привід усвідомити відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

(ПДР). Після накопичення певної кількості балів до водія застосовуються 

більш суворі покарання. Тоді як в Україні передбачалося видавати водієві 

«авансом» на початку року 150 балів, а за кожне порушення списувати певну 

кількість очок. Нагадано, що повноцінну автофіксацію порушень на дорогах 

за допомогою системи камер передбачалося ввести в дію з 1 травня, але 

остаточну дату можуть відкласти через карантин. Текст: 

https://fakty.ua/341767-rada-otmenila-shtrafnye-bally-za-narushenie-pdd 

36. 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 
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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 

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 

37. 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 

38. Поліція не пустила підприємців протестувати до 

Кабміну [Електронний ресурс] // Радіо свобода. – 2020. – 6 трав. – Електрон. 

дані. Подано інформацію, що у Києві тривають акції протесту дрібних 

підприємців, які вимагають від уряду України гарантувати конституційне 
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право на працю. Як повідомляє кореспондент «Радіо Свобода», зранку           

6 травня 2020 року поліція зупинила колону автомобілів протестувальників 

на Європейській площі, за кількасот метрів до будівлі Кабінету Міністрів. 

Зазначено, що акції дрібних підприємців відбуваються в Києві та інших    

містах уже другий тиждень. Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/news-

politsija-protest-pidpryjemtsiv-kabmin/30595595.html 

39. Послаблення карантину у Черкасах : поліція відкрила 

справу [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 1 трав. – Електрон. 

дані. Йдеться про кримінальне провадження за фактом ухваленого у 

Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень. Як додали у 

поліції, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на 

території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп 

проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та 

середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання 

законних вимог - притягуватимуть порушників до адміністративної 

відповідальності за статтею 44-3 КУпАП. Водночас міністр внутрішніх 

справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстку відповідь на скасування 

карантинних обмежень у Черкасах.                        Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/159/145853/ 

40. Прокуратура АРК відкрила справу через неналежні умови в 

тюрмах Криму у час пандемії коронавірусу [Електронний ресурс] // Радіо 

Свобода. – 2020. – 29 квіт. – Електрон. дані. Подано інформацію, що 

прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне 

провадження за фактом «невжиття державою-окупантом заходів для 

протидії розповсюдження СОVID-19 серед кримчан, у тому числі, щодо 

ув’язнених, які перебувають у місцях несвободи», повідомила пресслужба 

відомства. Повідомлено, що справу відкрили за статтею про порушення 

законів та звичаїв ведення війни. Крім того наголошено, що деяких кримчан 

продовжують етапувати з анексованого Криму до Ростова-на-Дону, що в 

умовах пандемії коронавірусу потенційно небезпечно для життя та здоров’я 
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людей. Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-tiurmy-prokuratura-

umovy/30583145.html 

41. Рижков В. Покровський інцидент [Електронний ресурс] / 

Вадим Рижков // День. – 30 квіт. (№ 79). – Електрон. дані. Йдеться про те, 

що на Дніпропетровщині представники місцевого самоврядування взяли під 

захист свого колегу — міського голову Покрова Олександра Шаповала. 

Зазначено, що напередодні пресслужба поліції повідомила про те, що її 

співробітники викрили «посадових осіб міської ради в розкраданні понад 

мільйона гривень бюджетних коштів». Одночасно в будівлі міськради, а 

також за місцем проживання підозрюваних відбулися обшуки. Наведено 

коментарі представників місцевої влади стосовно того, що на їхню думку, 

всі ці звинувачення виглядають неправдоподібно та схожі на залякування 

центральною владою місцевої. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-

ukrayiny/pokrovskyy-incydent 

42. Рябошапка вважає злиттям провадження завершення справи 

Гандзюк [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 29 квіт. – 

Електрон. дані. Наведено точку зору колишнього Генерального прокурора 

України Руслана Рябошапки  стосовно ситуації навколо розслідування 

справи щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк.  Руслан Рябошка 

вважає, що передчасна передача до суду справи вбивства активістки 

Катерини Гандзюк може бути "злиттям провадження". Відновити 

розслідування вдруге вже буде неможливо. Про це Рябошапка повідомив у 

коментарі одного з центральних телеканалів.                   Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145790/  

43. СБУ заблокувала охоронні фірми у 4 областях, які 

передавали угрупованню «ДНР» дані про стратегічні 

об’єкти [Електронний ресурс] // Радіо свобода. – 2020. 7 трав. – Електрон. 

дані. Вказано, що у Службі безпеки України (СБУ) повідомили, що 

правоохоронці припинили діяльність кількох охоронних фірм, які передавали 

інформацію про об’єкти критичної інфраструктури визнаному 
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терористичним в Україні і підтримуваному Росією угрупованню «ДНР». 

Зазначено, що організатори регулярно сплачували податки до так званого 

бюджету «ДНР», частина з яких йшла на фінансування незаконних збройних 

формувань. На контрольованій українською владою території бізнесмени 

надавали послуги зі встановлення та забезпечення діяльності систем 

безпеки у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській 

областях», – розповіли в СБУ. Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-

okhoronni-firmy-dnr/30599216.html 

44. СБУ провела обшуки у Верланова в межах провадження про 

«кришування» конвертцентрів [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. –

 2020. – 7 трав. – Електрон. дані. Подано інформацію, що Служба безпеки 

України (СБУ) підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби 

в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на 

мільярди гривень. За версією слідства, до оборудки також причетні 

керівники територіальних управлінь Державної податкової служби (ДПС). 

Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019 - 2020 років 

чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп 

створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку 

на додану вартість, – повідомили в СБУ.                Текст: 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-verlanov/30599368.html 

45. Скандал в КМДА : Володимир Слончак може отримати          

5 років ув’язнення [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. –          

27 квіт. – Електрон. дані. Йдеться про затримання поліцією ввечері              

26 квітня 2020 року у Києві заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Володимира Слончака за порушення правил дорожнього руху, 

під час якого ситуація перейшла в конфлікт з бійкою.  Зазначено, що 

Слончака затримали згідно зі статтею 208 КПК (Затримання 

уповноваженою посадовою особою). За попередніми даними,                           

27 квітня 2020 року йому вручать підозру та оберуть запобіжний 

захід. Водночас, голова Київської міської держадміністрації очільник 
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столиці Віталій Кличко заявив, що звільнив свого заступника Володимира 

Слончака та вибачився за негідну поведінку заступника голови 

КМДА. Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145721/ 

46. Солодко Є. Як захистити клієнта від незаконних дій 

правоохоронних органів? [Електронний ресурс] / Євгеній Солодко, Сергій 

Смірнов // Юрид. газ. – 2020. – 28 квіт. (№ 8). – Електрон. дані. За словами 

авторів статті, для захисту потрібно чітко усвідомити, що реальної 

правоохоронної допомоги від держави марно очікувати, часто держава в 

особі органів правопорядку може лише зафіксувати той чи інший випадок 

порушення закону. Тому потрібно вміти та мати можливість захищатися 

від держави. Перший крок для захисту — це профілактика, 

передбачуваність, розуміння, що власна безпека знаходиться у власних руках. 

Після виявлення «вузьких місць» і «больових точок» варто продумати їх 

захист (документальний, фізичний, технічний). Це нормально — дбати про 

безпеку свого життя, в тому числі про юридичну безпеку. У формуванні 

юридичної безпеки необхідний радник — адвокат, якого потрібно залучати 

ще на етапі передбачення, а не тоді, коли вже щось трапилося. 

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

proces/yak-zahistiti-klienta-vid-nezakonnih-diy-pravoohoronnih-organiv.html 

47. Справа Гандзюк : засідання слідчої комісії просто неба 

проігнорували у Венедіктової  [Електронний ресурс] // Україна молода. –

 2020. – 29 квіт. – Електрон. дані. Йдеться про те, що представники Офісу 

генпрокурора та Служби безпеки відмовилися прийти на засідання 

тимчасової слідчої комісії ВР України щодо справи вбивства активістки 

Катерини Гандзюк. Активісти та журналісти,  присутні на засіданні ТСК, 

закликали нардепів збирати підписи за відставку генпрокурора Ірини 

Венедіктової, яка, на їхню думку, за місяць на посаді розвалила справу 

Гандзюк. Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145800/  

48. Шевчук Ю. Пропонують змінити процедуру звільнення 

директора НАБУ [Електронний ресурс] / Юліана Шевчук // Голос України. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145721/
https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/yak-zahistiti-klienta-vid-nezakonnih-diy-pravoohoronnih-organiv.html
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– 2020. – 29 квіт. (№ 73). – Електрон. дані. Йдеться про проведене в режимі 

відеоконференції засідання Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань правоохоронної діяльності. Розглянуто законопроект № 3133 "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 

державних органах" авторства народного депутата Олексія Гончаренка 

щодо зміни процедури звільнення з посади директора Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) та 12 альтернативних до нього 

законопроектів. Зазначено, що більшість альтернативних законопроектів 

підготували представники фракції "Голос". Як повідомив автор 

законопроекту  № 3133 Олексій Гончаренко, пропонується доповнити Закон 

про НАБУ положенням, відповідно до якого людина, яка вчинила корупційне 

правопорушення, не може бути призначена і працювати в Бюро, і це також 

є підставою до звільнення. Під час обговорення законопроекту свої 

пропозиції та зауваження висловили народні депутати Олександра 

Устінова, Максим Бужанський, Анастасія Радіна, Олександр Бакумов, Ілля 

Кива. За результатами обговорення рекомендовано парламенту 

законопроект № 3133 прийняти за основу, а всі альтернативні 

законопроекти — відхилити. Також рекомендовано ухвалити у цілому 

підготовлений до другого читання законопроект № 2654 "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту 

телекомунікаційних мереж)", із шістнадцяти поправок до якого враховано 

дванадцять щодо санкцій та строків позбавлення волі. Зокрема, це поправки 

голови Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності Дениса 

Монастирського щодо послаблення строків та Першого заступника Голови 

ВР України Руслана Стефанчука щодо конкретизації складу злочину. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330390 

49. Шевчук Ю. Як стримати коронавірус у місцях позбавлення 

волі [Електронний ресурс] / Юліана Шевчук // Голос України. – 2020. –          

8 трав. (№ 78). – Електрон. дані. Йдеться про засідання в режимі 

http://www.golos.com.ua/article/330390


відеоконференції Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 

Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. Заслухано 

інформацію щодо санітарно-епідемічного стану в установах виконання 

покарань та слідчих ізоляторах в умовах карантину і, зокрема, ситуації, яка 

склалась у Кропивницькому СІЗО та в Олексіївській виправній колонії (№ 25) 

на Харківщині. З інформацією на засіданні виступили міністр юстиції Денис 

Малюська та Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, 

яка також надала Комітету щорічну доповідь про стан додержання та 

захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2019 рік. За 

наслідком обговорення Комітет ухвалив рекомендувати включити доповідь 

до порядку денного засідання ВР України після завершення карантину. 

Народні депутати ухвалили рішення направити зауваження та пропозиції до 

проекту постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України 

(№ 3330) та звернулися до Президента України з пропозицією включити 

представників Комітету до делегації України для участі у Тристоронній 

контактній групі. Текст: http://www.golos.com.ua/article/330691 

50. Штаб Тищенка перевірила поліція [Електронний 

ресурс] // Україна молода. – 2020. – 28 квіт. – Електрон. дані. Як передає 

«Україна молода», столичні правоохоронці перевірили інформацію 

журналістів щодо роботи ресторану народного депутата Миколи Тищенка 

та встановили, що попри карантин ресторан продовжує працювати і 

приймати тут VIP-клієнтів: можновладців, депутатів і відомих 

бізнесменів. Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/159/145785/ 
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