
                Єдина країна – Дайджест 12.08.19 

 

 

ТОП 

 

Люди полюють на бурштин, це реальна 

війна криміналітету з державою — 

Зеленський 

Масштаби незаконного видобутку бурштину в 

Україні набули характеру війни кримінальних 

авторитетів з державою під прикриттям 

силових органів.

 

 

Порошенко готовий пройти поліграф в ефірі 

«Прямого» 

П'ятий президент України Петро Порошенко 

висловив недовіру керівництву Держбюро 

розслідувань і заявив про готовність пройти 

допит із застосуванням поліграфа наживо в 

ефірі телеканалу "Прямий".
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Президент звільнив голів 18 

райдержадміністрацій у двох областях 

Президент Володимир Зеленський звільнив 18 

голів районних державних адміністрацій у 

Донецькій та Львівській областя. 

 

 

 

 

Цієї ночі українці зможуть спостерігати пік 

зорепаду Персеїди 

У серпні українці можуть побачити одне з 

найкрасивіших і найвідоміших явищ нічного 

неба Північної півкулі — метеорний потік 

Персеїди. Фактичний пік метеорного дощу 

Персеїди цьогоріч очікується у ніч з 12 на 13 

серпня.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українці Франції нагадали Макрону перед 

зустріччю з Путіним про злочини Кремля 

Українці у Франції висловили занепокоєння у 

зв'язку із запланованою зустріччю президента 

Франції Еммануеля Макрона із російським 

лідером Володимиром Путіним.

 

 

У Посольстві США нагадали Путіну, що 

#КримЦеУкраїна 

Поїздки російських посадовців до окупованого 

Криму є неприйнятним порушенням 

суверенітету та територіальної цілісності 

України.
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В уряді Джонсона запевнили: Британія 

продовжить підтримувати Україну у 

боротьбі з РФ 

Уряд Великої Британії й надалі 

підтримуватиме Україну у боротьбі з 

російською агресією.

 

 

Українські кораблі перебуватимуть з 

візитом у Туреччині до 17 серпня 

Тактична група українських кораблів, у складі 

якої три катери ВМС ЗС України: ―Нова 

Каховка‖, ―Сміла‖ та ―Чигирин‖, що сьогодні 

мали завершити свій візит до Головної 

військово-морської бази ВМС Туреччини 

Гельджук, перебуватиме там до 17 серпня.

 

БЕЗПЕКА 

 

Розвідка МОУ визначила чотири ймовірні 

військові сценарії розвитку агресії Росії 

Головне управлінні розвідки Міноборони 

України описало 8 сценаріїв розвитку агресії 

Росії проти України в найближчі роки, і чотири 

з них – за участю збройних сил.

 

 

Супутникова навігація і тепловізори: 

Львівський бронетанковий розпочав 

модернізацію Т-64 

Серійна модернізація танків Т-64 зразка 2017 

року, яку налагодили на Львівському 

бронетанковому заводі, передбачає обладнання 

тепловізорами, цифровими радіостанціями, 

засобами супутникової навігації та новим 

динамічним захистом.
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На Донбасі дрон ОБСЄ зафіксував російську 

техніку з захистом від ядерного удару 

На Донбасі зафіксовано присутність нового 

типу російської військової техніки, яка 

використовується при наступі і має захист 

екіпажу на випадок ядерного удару.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський затвердив новий склад Комісії з 

питань громадянства 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

новий склад Комісії при Президентові України 

з питань громадянства.

 

 

Зеленський представив нового голову 

Житомирської ОДА 

Президент України Володимир Зеленський 

представив в Олевську на Житомирщині 

голову облдержадміністрації Віталія Бунечка.

 

 

Зеленський вніс зміни до указу про про 

звільнення Цигикала 

Президент України Володимир Зеленський 

вніс зміни до указу Президента від 31 травня 

2019 року № 346.
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У "Слузі народу" назвали умову 

дострокових місцевих виборів 

Проведення дострокових місцевих виборів 

можливе за умови швидшого завершення 

реформи децентралізації.

 

 

Зеленський вніс зміни до указу про 

дипломатичний та службовий паспорти 

України 

Президент України Володимир Зеленський 

вніс зміни до указу Президента від 12 травня 

2015 року № 264 «Про Дипломатичний та 

службовий паспорти України».

 

 

Опозиція може очолити два комітети Ради 

— Корнієнко 

Представники опозиційних політичних партій 

у Верховній Раді ІХ скликання зможуть 

очолити комітет з питань свободи слова та 

комітет з питань прав людини і нацменшин.

 

 

ЦВК зареєструвала перших 25 народних 

депутатів 

Центральна виборча комісія зареєструвала 

перших 25 народних депутатів, обраних на 

позачергових виборах 21 липня 2019 року.
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―Слуга народу‖ підшукує приміщення під 

офіс на Печерських пагорбах 

Політична партія ―Слуга народу‖ розглядає 

можливість комерційної оренди приміщення в 

районі Печерських пагорбів, де буде 

зосереджено партійний офіс.

 

ЕКОНОМІКА 

 

В Україні удвічі збільшився випуск 

електронних грошей — НБУ 

(ІНФОГРАФІКА) 

За перше півріччя 2019 року в Україні було 

випущено 85,4 млн грн електронних грошей, 

більше, ніж удвічі у порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 року.

 

 

ДФС видала понад 9,5 тисячі ліцензій на 

виробництво і торгівлю пальним 

Державною фіскальною службою станом на 12 

серпня видано понад 9,5 тис. ліцензій на право 

виробництва, зберігання, оптової та роздрібної 

торгівлі пальним.

 

 

Цьогоріч Укрзалізниця планує 

відремонтувати і закупити 50 пасажирських 

вагонів 

У 2019 році АТ "Укрзалізниця" планує 

капітально відремонтувати і закупити близько 

50 пасажирських вагонів. 
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Цьогоріч імпорт свинини в Україну 

перевищує експорт в 10 разів - ДФС 

За 7 місяців 2019 року Україна імпортувала 

13,5 тис. т свинини на $25,7 млн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Політв'язень Шумков повідомив, що Балух 

пробуде в ШІЗО до 13 серпня 

Український політв'язень в РФ Володимир 

Балух буде перебувати в ШІЗО по 13 серпня 

включно.

 

 

Одного з фігурантів "справи Хізб ут-

Тахрір" етапують до російської колонії 

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Зеврі 

Абсеїтова етапують до російської колонії в 

порушення міжнародного гуманітарного права.

 

 

У центрі Одеси відкриють інсталяцію про 

політв'язнів Кремля 

Правозахисні організації встановлять у Одесі 

інсталяцію зі 121-го штучного капкана, що 

відповідає кількості українських в'язнів 

Кремля.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Нацбанк відреагував на заяву НАЗК про 

недостовірні дані у декларації Смолія 

Голова Національного банку України Яків 

Смолій наразі не отримав від Національного 

агентства з питань запобігання корупції жодної 

інформації про результати перевірки його 

декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки.

 

 

Порошенко: Маємо справу зі спробою 

рейдерського захоплення ―Прямого‖ 

П'ятий президент України, голова партії 

―Європейська солідарність‖ Петро Порошенко 

заявив про спробу рейдерського захорплення 

телеканалу ―Прямий‖ і спробу вторгнення в 

інформаційний простір України агентів впливу 

країни-агресора.

 

Труба відповів на закид про спробу 

рейдерського захоплення ―Прямого‖ 

Слідчі Державного бюро розслідувань 

розслідують провадження стосовно можливого 

ухиляння від сплати податків під час продажу 

телеканалу ―Прямий‖ і не мають наміру 

захоплювати канал.

 

 

У компанії "МЕТРО" заявляють, що 

щоденник із картою без Криму їм 

"підкинули" 

Компанія ―МЕТРО Кеш енд Кері Україна‖ 

заявляє, що щоденник з картою України без 

Криму, який придбав покупець у Києві 11 

серпня, був принесений до торгового центру 

третьою особою.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

95% кримських татар у Криму не визнають 

юрисдикції Росії, навіть якщо вони про це 

мовчать - Ільмі Умеров, заступник голови 

Меджлісу кримськотатарського народу 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Перші в'язні Кремля, заарештовані за незгоду з 
незаконною анексією Криму, за час, проведений в 
тюрмах, стали символами протесту та моральної 
стійкості. 

 

Українцям обіцяють оформлення пенсії за 

10 хвилин 

Наразі почався перший етап впровадження 

електронної системи призначення виплат. Тож 

взагалі без візиту до відділення ПФУ не 

обійтися

СУСПІЛЬСТВО 

 

Палац ―Україна‖ може заявити до поліції на 

Karabas.com через ―концерт― Повалій 

Керівництво національного палацу мистецтв 

―Україна‖ планує звернутися до поліції у 

випадку, якщо квитковий оператор 

Karabas.com до 13 серпня не припинить 

продавати на своєму сайті квитки на концерт 

співачки Таїсії Повалій.

 

 

Пляжі Києва, на яких краще не купатися 

КП "Плесо" не рекомендує купатися на всіх 14 

муніципальних пляжах Києва.
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Український мультфільм «Викрадена 

принцеса» зняли з прокату в окупованому 

Криму 

Український анімаційний фільм «Викрадена 

принцеса: Руслан і Людмила» ішов у прокаті в 

анексованому Криму за російською ліцензією і 

на вимогу правовласника був знятий з показів 

у кінотеатрах півострова.

 

 

Названо найпунктуальніші авіакомпанії 

липня 

Міністерство інфраструктури України 

опублікувало рейтинг пунктуальності 

українських та іноземних авіакомпаній за 

липень 2019 року, згідно з яким 82,3% рейсів 

вітчизняних авіакомпаній виконано вчасно.

 

 

Український скрипаль зіграв на знаментій 

скелі над прірвою у Норвегії 

Всесвітньо відомий скрипаль Святослав 

Кондратів вразив новим захоплюючим відео, 

знятим на знаменитій скелі над прірвою 

Trolltunga (Язик Троля) у рамках проекту 

#СвітОчимаСкрипаля.

 

 

Туристів-меломанів чекають на фестивалі в 

Дністровському каньйоні 

У місті Заліщики, розташованому на території 

Дністровського каньйону, найближчими 

вихідними проведуть масштабний музичний 

фестиваль.
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Ястремська взяла участь у зйомках ролику 

для WTA-туру 

Друга ―ракетка‖ України Даяна Ястремська 

взяла участь у зйомках відеоролику для WTA-

туру.
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