
                      Єдина країна – Дайджест 22.08.19 

 

 

ТОП 

 

Зеленський про повернення Росії у G7: 

Лише після припинення агресії проти 

України 

Росія може повернутися у Велику сімку тільки 

після того, як буде припинена агресія проти 

України.

 

 

ЄС проти повернення Росії до G8 – 

дипломат 

Європейський Союз вважає 

контрпродуктивним відновлення участі Росії у 

групі найбільших світових демократій та 

економік у форматі G8.
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Макрон випробовує на РФ креативні ідеї, 

щоб змінити її деструктивну поведінку - 

Зеркаль 

Надто прихильні до Росії заяви президента 

Франції Емманюеля Макрона є пошуком 

креативних ідей для зміни деструктивної 

поведінки Кремля на міжнародній арені.

 

 

Зеленський закликає українців світу до 

флешмобу у День Державного прапора 

Президент України Володимир Зеленський 

закликав українців до Дня Державного прапора 
України “розфарбувати” країну в жовто-сині 

кольори.

 

 

Україна ще не вмерла і не вмре, допоки 

співатиме 

До Дня незалежності Укрінформ продовжує 

серію матеріалів про державні символи 

України. Сьогодні - цікаві факти з історії 

українського гімну

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна нагадала світу, що підстав для 

повернення Росії до G7 немає — МЗС 

Україна напередодні зустрічі лідерів країн 

"Великої сімки" у Біарріці поінформувала всі 

ключові столиці світу, що підстав для 

повернення Росії до G7 немає.
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Посольство України в США закликає 

лідерів G7 примусити РФ поважати 

світовий порядок 

Посольство України в США закликало лідерів 

країн "Великої сімки" (G7) примусити РФ 

повернутися до конструктивної поведінки.

 

Зеленський у телефонній розмові обговорив 

з Трюдо недопущення Росії до G7 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з прем’єр-міністром 

Канади Джастіном Трюдо, під час якої 

обговорив недопущення Російської Федерації 

до “Великої сімки”.

 

 

 

Путін і Макрон обговорювали обмін 

в’язнями між РФ і Україною, але без 

прізвищ — Кремль 

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і 

Еммануель Макрон обговорювали проблему 

обміну утримуваних осіб в Росії і Україні, але 

без конкретних прізвищ.

 

Джонсон пообіцяв Зеленському не 

допустити повернення Росії у G7 

Президент Володимир Зеленський телефоном 

обговорив із прем’єр-міністром Великої 

Британії Борисом Джонсоном питання 

неможливості повернення Росії до G7, поки 

триває її агресія проти України та анексовано 

Крим.
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Перспективи мирного врегулювання на 

Донбасі можуть з'явитися у вересні - Маас 

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас 

заявив, що перспективи мирного врегулювання 

на Донбасі можуть з'явитися у вересні - після 

того, як буде сформований новий уряд 

України, а також він закликав Росію звільнити 

українських моряків. 

 

БЕЗПЕКА  

 

 

Начальники Генштабів ЗС України та 

Польщі обговорили нові напрямки 

співпраці 

Начальник Генерального штабу — 

Головнокомандувач Збройних Сил України 

генерал-лейтенант Руслан Хомчак зустрівся з 

начальником Генерального штабу Збройних 

сил Республіки Польща генерал-лейтенантом 

Раймундом Анджейчаком… 

  

 

Лідери G7 обговорять на саміті безпеку в 

Україні 

Лідери «Групи семи» (G7) на саміті у 

французькому місті Біарріц обговорять 

безпекову ситуацію в Україні, а також виклики 

міжнародній політиці відносно деяких інших 

країн та регіонів світу.

 

 

Поблизу мосту в Станиці встановлять 

камеру спостереження 

Керівник Луганської обласної військово-

цивільної адміністрації Віталій Комарницький 

запропонував встановити додаткову камеру 

спостереження поблизу мосту на КПВВ 

«Станиця Луганська».
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Понад 40% українців вважають вступ до 

НАТО найкращою гарантією безпеки 

ОПИТУВАННЯ 

Майже 41% українців вважають вступ до 

НАТО найкращим варіантом гарантування 

безпеки України.

 

 

Україна отримала з Туреччини 2 тисячі 

пістолетів-кулеметів MP-5 

Дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5, які 

вироблені в Туреччині, було поставлено в 

Україну. Ще дві тисячі одиниць буде 

поставлено найближчим часом. 

 

УКРАЇНА 

 

―Слуга народу‖ претендує на 21 із 23 

комітетів Ради 

Політична партія “Слуга народу” претендує на 

головування у 21 профільному комітеті 

Верховної Ради дев’ятого скликання.

 

 

Реінтеграція окупованих територій: 

Зеленський оновив склад Комісії з питань 

правової реформи 

Президент Володимир Зеленський увів до 

персонального складу робочої групи з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Комісії з питань правової реформи Тетяну 

Дурнєву та Олену Луньову.
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Фракцію "Батьківщина" у Раді очолить 

Тимошенко, а її заступником буде Соболєв 

Лідер політичної партії «Батьківщина» Юлія 

Тимошенко очолить депутатську фракцію цієї 

політичної сили у Верховній Раді 9-го 

скликання, а її заступником може стати Сергій 

Соболєв. 

 

Порошенка знову викликають на допит у 

ДБР 

П'ятого Президента України Петра Порошенка 

викликають на допит у Державне бюро 

розслідувань на 3 вересня.

 

 

Протягом чотирьох місяців троє членів 

ВККС звільнилися за власним бажанням 

Троє членів Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України звільнилися за власним 

бажанням у період з травня по серпень цього 

року.

  

 

Суд розгляне справу щодо нарахувань за 

опалення під'їздів 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

17 жовтня по суті розгляне справу щодо 

оскарження Методики щодо нарахувань за 

опалення місць загального користування в 

будинку.
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ЕКОНОМІКА 

 

Кабмін затвердив правила страхування 

ризиків для українських експортерів 

Кабінет міністрів 21 серпня 2019 року 

затвердив правила страхування від 

комерційних та некомерційних ризиків, 

перестрахування та надання гарантій 

експортерам української продукції.

 

 

Україна та Єгипет обговорили розширення 

співпраці в енергетиці 

Україна та Єгипет обговорили шляхи 

розширення двостороннього співробітництва в 

енергетичній сфері та підготовку фахівців 

цього профілю у вищих навчальних закладах 

нашої країни.

 

Енергоатом вивчить можливості поставок 

ядерного палива від канадської компанії 

ДП "НАЕК «Енергоатом» та канадська Cameco 

Corporation підписали Меморандум про 

взаєморозуміння в ядерно-енергетичній сфері.

 

 

Уряд схвалив кредит ЄББР на закупівлю 

верстатів для Укргазвидобування 

Уряд схвалив кредит Європейського банку 

реконструкції та розвитку для АТ 

"Укргазвидобування" на суму 52 млн дол. На 

ці кошти компанія закупить 10 верстатів і 

проведе модернізацію турбін.
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ДТЕК законтрактував 300 тисяч тонн 

газового вугілля з Південної Америки 

Компанія ДТЕК законтрактувала 300 тис. тонн 

газового вугілля з Південної Америки для 

нормального проходження осінньо-зимового 

періоду.

 

 

Сміття замість газу: В Україні розробили 

нові законодавчі ініціативи 

Державне агентство з енергоефективності та 

енергозебереження розробило низку 

законодавчих ініціатив, які дозволять завдяки 

виробництву енергії із відходів замістити до 1 

млрд кубометрів газу щорічно.

 

 

Китайська Norinco допоможе модернізувати 

підприємства Укрспирту 

Китайська компанія CHINA NORTH VEHICLE 

CORPORATION (Norinco) допоможе в 

модернізації виробництва на підприємствах 

державного підприємства “Укрспирт”. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд переніс засідання у "справі Онищенка" 

на жовтень 

Засідання з розгляду обвинувального акту у 

так званій газовій справі за обвинуваченням 

народного депутата України VIII cкликання 

Олександра Онищенка перенесли на 3 жовтня.
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СБУ спіймала у Сєвєродонецьку 

проросійського інтернет-агітатора 

У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, 

припинено діяльність інтернет-агітатора, який 

розповсюджував інформаційні матеріали 

антиукраїнського змісту через заборонені 

соціальні мережі “ВКонтакте” та 

“Одноклассники”.

 

 

Посадовці майнили криптовалюту прямо на 

Южноукраїнській АЕС 

Посадовці Южноукраїнської АЕС в 

режимному приміщені станції розмістили 

комп`ютерне обладнання з підключенням до 

Інтернету, яке використовувались для майнінгу 

криптовалюти.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

За Україну — під знаком едельвейса 

Чому військовослужбовці 128-ї окремої 

гірсько-штурмової Закарпатської бригади 

носять цю квітку на рукаві, вітаючись, кажуть: 

“Лем ми!” і за що звуться “Закарпатським 

легіоном”

 

 

Росія насилає на нас спочатку полки 

смертні, а потім безсмертні - Євген 

Головаха, заступник директора Інституту 

соціології НАН України (ІНТЕРВ'Ю) 

За показаннями гуглівської бібліометрики української 
науки, Євген Головаха – найбільш цитований 
український вчений у суспільних науках.
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Виграванто... і від санкції звільнянто 

росіянто 

Чим загрожує Україні урядова криза в Італії, 

яку спричинили тамтешні симпатики Кремля 

на чолі з Маттео Сальвіні.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Іллєнко зробив кінотату — на згадку про 

Держкіно 

Голова Державного агентства України з питань 

кіно Пилип Іллєнко показав нове тату.

 

 

Не танк, а танкіст: Бадоєв сказав, чому на 

Ході Гідності не буде техніки 

Режисер Алан Бадоєв заявив, що на "Ході 

Гідності" на День Незалежності не буде 

військової техніки, бо основна увага буде 

звернена на людей, які прославляють країну.

 

 

Українці з усього світу долучилися до 

святкового флешмобу до Дня Державного 

Прапора України 

Українці з-понад 20 країн світу приєдналися до 

флешмобу "Прапор України - прапор миру, 

честі, єдності та гідності!".
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Американська компанія купила права на 

прокат фільму про Голодомор 

Американська компанія Samuel Goldwyn Films 

придбала права на прокат у Північній 

Америці польсько-британсько-української 

історичної драми Агнешки Голланд "Містер 

Джонс".

 

 

Майже 90% українців підтримують 

незалежність України 

Якби референдум щодо проголошення 

Україною незалежності проводився зараз, 

абсолютна більшість його учасників (89%) 

проголосувала б "за". 
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