
                         Єдина країна – Дайджест 19.05.20 

 

 

ТОП 

 

Зеленський завтра дає пресконференцію 

У середу, 20 травня, о 10:30 розпочнеться 

пресконференція Президента України 

Володимира Зеленського.

 

 

СБУ: інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є 

ініціативою журналіста Гордона 

Проведення інтерв’ю з "експрокурором 

Криму" Наталією Поклонською та терористом 

Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою 

журналіста Дмитра Гордона.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028185-zelenskij-zavtra-dae-preskonferenciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028185-zelenskij-zavtra-dae-preskonferenciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028353-sbu-intervu-z-poklonskou-ta-girkinim-e-iniciativou-zurnalista-gordona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028353-sbu-intervu-z-poklonskou-ta-girkinim-e-iniciativou-zurnalista-gordona.html


 

У “Голосі” хочуть притягти Степанова до 

кримінальної відповідальності 

Член Комітету Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності Олександра 

Устінова (фракція «Голос») почала готувати 

заяви задля притягнення до кримінальної 

відповідальності міністра охорони здоров’я 

Максима Степанова.

 

 

Рада планує перейменувати День захисника 

України для гендерної справедливості 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №2325 "Про внесення змін до 

статті 73 Кодексу законів про працю України". 

 

 

 

 

З 25 травня Кабмін дозволить роботу метро  

– Шмигаль 

В Україні з 22 травня буде запроваджений 

адаптивний карантин, який можна буде 

посилювати локально, якщо будуть спалахи 

захворювання на коронавірусну інфекцію 

COVID-19.

 

Нацбанк випускає сувенірну банкноту зі 

срібла 

Національний банк України 20 травня 2020 

року випускає сувенірну банкноту зі срібла, 

яка відтворює дизайн банкноти номіналом 

1000 гривень зразка 2019 року. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028414-u-golosi-hocut-pritagti-stepanova-do-kriminalnoi-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028414-u-golosi-hocut-pritagti-stepanova-do-kriminalnoi-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028584-rada-planue-perejmenuvati-den-zahisnika-ukraini-dla-gendernoi-spravedlivosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028584-rada-planue-perejmenuvati-den-zahisnika-ukraini-dla-gendernoi-spravedlivosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027980-z-25-travna-kabmin-dozvolit-robotu-metro-ta-ditsadkiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3027980-z-25-travna-kabmin-dozvolit-robotu-metro-ta-ditsadkiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028483-nacbank-vipuskae-suvenirnu-banknotu-zi-sribla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028483-nacbank-vipuskae-suvenirnu-banknotu-zi-sribla.html


 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українській стороні дедалі важче 

відстоювати національні інтереси в ПАРЄ – 

Ясько 

Українській стороні стає дедалі важче 

протидіяти російським наративам і боротися за 

національні інтереси на міжнародній арені, 

зокрема в Парламентській асамблеї Ради 

Європи (ПАРЄ).

 

Цимбалюк розповів, як Росія затягувала 

поновлення онлайн-засідань в ОБСЄ 

Російська делегація в ОБСЄ, посилаючись на 

різні процедурні моменти, затягувала 

можливість проведення директивних органів 

ОБСЄ в онлайн-режимі, не бажаючи, вочевидь, 

відновлення обговорення російсько-

українського конфлікту.

 

 

Захоплення моряків: МЗС 22 травня 

подасть меморандум до трибуналу ООН  

(ЕКСКЛЮЗИВ) 

Міністерство закордонних справ України 22 

травня подасть до Міжнародного трибуналу з 

морського права ООН Меморандум у справі 

про захоплення моряків та кораблів у 

Керченській протоці у листопаді 2018 року, 

після чого повідомить деталі позову до РФ.

 

 

ЄС ще не визначився із часом і форматом 

саміту Східного партнерства - єврокомісар 

Європейський Союз продовжує роботу із 

визначення часу й формату проведення 

наступного саміту Східного партнерства, який 

має не лише… 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028044-ukrainskij-storoni-dedali-vazce-vidstouvati-nacionalni-interesi-v-pare-asko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028044-ukrainskij-storoni-dedali-vazce-vidstouvati-nacionalni-interesi-v-pare-asko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028044-ukrainskij-storoni-dedali-vazce-vidstouvati-nacionalni-interesi-v-pare-asko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028044-ukrainskij-storoni-dedali-vazce-vidstouvati-nacionalni-interesi-v-pare-asko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028449-cimbaluk-rozpoviv-ak-rosia-zataguvala-vidnovlenna-onlajn-zasidan-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028449-cimbaluk-rozpoviv-ak-rosia-zataguvala-vidnovlenna-onlajn-zasidan-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028610-zahoplenna-morakiv-mzs-22-travna-podast-memorandum-do-tribunalu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028610-zahoplenna-morakiv-mzs-22-travna-podast-memorandum-do-tribunalu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028610-zahoplenna-morakiv-mzs-22-travna-podast-memorandum-do-tribunalu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028610-zahoplenna-morakiv-mzs-22-travna-podast-memorandum-do-tribunalu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028800-es-se-ne-viznacivsa-iz-casom-i-formatom-samitu-shidnogo-partnerstva-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3028800-es-se-ne-viznacivsa-iz-casom-i-formatom-samitu-shidnogo-partnerstva-evrokomisar.html


 

Україна і Болгарія домовилися 

активізувати співпрацю 

Україна та Болгарія домовилися про 

активізацію двосторонньої співпраці у 

політичній, економічній та консульській 

сферах.

 

 

 

 

Візит Єрмака та Кулеби в Берлін може 

відбутися 2 червня – джерело 

Візит голови Офісу Президента Андрія Єрмака 

та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 

до Берліна може відбутися 2 червня.

 

Україна може відновити авіасполучення з 

Грузією 1 липня 

Міністр інфраструктури України Владислав 

Криклій провів відеорозмову з міністром 

економіки і сталого розвитку Грузії Нателою 

Турнава, під час якої

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу — 260 нових випадків 

коронавірусу 

Станом на 19 травня в Україні лабораторно 

підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За 

добу - 260 нових випадків.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028798-ukraina-i-bolgaria-domovilisa-aktivizuvati-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028798-ukraina-i-bolgaria-domovilisa-aktivizuvati-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028618-vizit-ermaka-ta-kulebi-v-berlin-moze-vidbutisa-2-cervna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028618-vizit-ermaka-ta-kulebi-v-berlin-moze-vidbutisa-2-cervna-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028644-ukraina-moze-vidnoviti-aviaspolucenna-z-gruzieu-1-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028644-ukraina-moze-vidnoviti-aviaspolucenna-z-gruzieu-1-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028091-v-ukraini-za-dobu-260-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028091-v-ukraini-za-dobu-260-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


 

У Харкові створили кабіну для дезінфекції 

від вірусів 

Тунельну кабіну для дезінфекції людей, яка не 

пропустить віруси, створили розробники 

харківського підприємства Zotti.

 

 

Мухи та комарі не переносять коронавірус – 

МОЗ 

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, 

що наразі немає жодної інформації, яка б 

вказувала на те, що мухи та комарі переносять 

вірусний збудник COVID-19.

 

У Британії від коронавірусу померла 

українка - МЗС 

Громадянка України 1978 року народження 

померла від коронавірусу у Великій Британії, 

українські дипломати допомагають родичам 

вирішити питання репатріації тіла.

 

УКРАЇНА 

 

Шанси ще є: Арахамія прокоментував 

можливість місцевих виборів одночасно з 

Донбасом 

Місцеві вибори в Україні, які мають відбутися 

восени, перенести фізично неможливо. А 

проведення їх одночасно з окупованим 

Донбасом виглядає малореалістично.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3028344-u-harkovi-stvorili-kabinu-dla-dezinfekcii-vid-virusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3028344-u-harkovi-stvorili-kabinu-dla-dezinfekcii-vid-virusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3028570-muhi-ta-komari-ne-perenosat-koronavirus-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3028570-muhi-ta-komari-ne-perenosat-koronavirus-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028686-u-britanii-vid-koronavirusu-pomerla-ukrainka-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028686-u-britanii-vid-koronavirusu-pomerla-ukrainka-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028412-sansi-se-e-arahamia-prokomentuvav-mozlivist-miscevih-viboriv-odnocasno-z-donbasom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028412-sansi-se-e-arahamia-prokomentuvav-mozlivist-miscevih-viboriv-odnocasno-z-donbasom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028412-sansi-se-e-arahamia-prokomentuvav-mozlivist-miscevih-viboriv-odnocasno-z-donbasom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028412-sansi-se-e-arahamia-prokomentuvav-mozlivist-miscevih-viboriv-odnocasno-z-donbasom.html


 

Баканов представив нового керівника 

київського управління СБУ 

Голова Служби безпеки Іван Баканов 

представив особовому складу Олега Головаша 

– новопризначеного очільника Головного 

управління СБУ у м. Києві та Київській 

області.

 

 

Законопроєкт про подвійне громадянство 

можуть винести на будь-яке засідання ВР – 

Стефанчук 

Рада зняла законопроєкт №2590 «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо питань 

громадянства» з розгляду лише 19 травня, а 

тому він може бути винесений на розгляд під 

час будь-якого наступного пленарного 

засідання.

 

 

Рада відправила на доопрацювання 

законопроєкт "Про медіа" 

Верховна Рада відправила до Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики 

на повторне перше читання законопроєкт 

№2693 "Про медіа".

 

 

В Одесі фірма-забудовник розселила у двох 

готелях мешканців будинку, який 

обвалився 

Тридцять п'ять мешканців чотириповерхового 

будинку на Торговій вулиці проживатимуть у 

готелях «Вінтаж» та «Одеський дворик» за 

рахунок забудовника, доки не буде завершено 

експертизу причин часткового обвалу цього 

будинку, що стався 18 травня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3028620-bakanov-predstaviv-novogo-kerivnika-kiivskogo-upravlinna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3028620-bakanov-predstaviv-novogo-kerivnika-kiivskogo-upravlinna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028397-zakonoproekt-pro-podvijne-gromadanstvo-mozut-vinesti-na-budake-zasidanna-vr-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028397-zakonoproekt-pro-podvijne-gromadanstvo-mozut-vinesti-na-budake-zasidanna-vr-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028397-zakonoproekt-pro-podvijne-gromadanstvo-mozut-vinesti-na-budake-zasidanna-vr-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3028397-zakonoproekt-pro-podvijne-gromadanstvo-mozut-vinesti-na-budake-zasidanna-vr-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028493-rada-vidpravila-na-doopracuvanna-zakonoproekt-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028493-rada-vidpravila-na-doopracuvanna-zakonoproekt-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3028337-v-odesi-firmazabudovnik-rozselila-u-dvoh-gotelah-meskanciv-budinku-akij-obvalivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3028337-v-odesi-firmazabudovnik-rozselila-u-dvoh-gotelah-meskanciv-budinku-akij-obvalivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3028337-v-odesi-firmazabudovnik-rozselila-u-dvoh-gotelah-meskanciv-budinku-akij-obvalivsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3028337-v-odesi-firmazabudovnik-rozselila-u-dvoh-gotelah-meskanciv-budinku-akij-obvalivsa.html


 

Під Кабміном вимагають дозволити роботу 

дитсадків 

Під будівлею Кабінету міністрів України у 

Києві батьки та вихователі вимагають 

дозволити роботу дитячих садків в Україні.

ЕКОНОМІКА 

 

Кулеба запросив Американську торговельну 

палату та ЄБА до співпраці з МЗС 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

обговорив з президентом Американської 

торговельної палати в Україні Енді Гундером і 

виконавчим директором Європейської бізнес 

асоціації Анною Дерев’янко

 

Закон про ядерну безпеку дозволить 

Енергоатому залучити €200 мільйонів 

кредиту - Шмигаль 

Ухвалений Верховною Радою закон "Про 

внесення змін до деяких законів щодо безпеки 

використання ядерної енергії" (№2372) є 

виконанням міжнародних зобов'язань України.

 

 

Нацбанк оприлюднив Білу книгу 

"Майбутнє регулювання небанківського 

лізингу" 

Головною метою нового регулювання, 

запропонованого у Білій книзі "Майбутнє 

регулювання небанківського лізингу", стане …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028391-pid-kabminom-vimagaut-dozvoliti-robotu-ditsadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3028391-pid-kabminom-vimagaut-dozvoliti-robotu-ditsadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028437-kuleba-zaprosiv-amerikansku-torgovelnu-palatu-ta-eba-do-spivpraci-z-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028437-kuleba-zaprosiv-amerikansku-torgovelnu-palatu-ta-eba-do-spivpraci-z-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028756-zakon-pro-adernu-bezpeku-dozvolit-energoatomu-zaluciti-200-miljoniv-kreditu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028756-zakon-pro-adernu-bezpeku-dozvolit-energoatomu-zaluciti-200-miljoniv-kreditu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028756-zakon-pro-adernu-bezpeku-dozvolit-energoatomu-zaluciti-200-miljoniv-kreditu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028756-zakon-pro-adernu-bezpeku-dozvolit-energoatomu-zaluciti-200-miljoniv-kreditu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028624-nacbank-opriludniv-bilu-knigu-majbutne-reguluvanna-nebankivskogo-lizingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028624-nacbank-opriludniv-bilu-knigu-majbutne-reguluvanna-nebankivskogo-lizingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028624-nacbank-opriludniv-bilu-knigu-majbutne-reguluvanna-nebankivskogo-lizingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3028624-nacbank-opriludniv-bilu-knigu-majbutne-reguluvanna-nebankivskogo-lizingu.html


 

Стало відомо, де доступні кредити 5-7-9% 

найбільш популярні  

Найбільш дієвою Програма «Доступні кредити 

5-7-9%» виявилась у Кіровоградській (9%) та 

Вінницькій областях (9%)

 

 

Криклій пояснив, чому важливо надати 

Укрпошті право здійснювати банківські 

послуги  

Надання Укрпошті права здійснювати 

банківські послуги дозволить забезпечити 

доступними фінансовими послугами всіх 

українців, у тому числі 15 млн громадян, які 

мешкають у сільській місцевості. 

 

 

Нацкомісія знизить ставки інтерконекту, 

що має здешевити дзвінки між мережами 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 

ухвалила рішення знизити на третину такси 

інтерконекту з 1 січня 2021 року. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Малюська заявив, що його команду 

постійно "пишуть" 

Міністр юстиції Денис Малюська стверджує, 

що його команду постійно "пишуть".
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ІМІ зафіксував 25 “карантинних” порушень 

свободи слова 

Інститут масової інформації з 12 березня 2020 

року, з початку карантину в Україні, 

зафіксував 25 порушень свободи слова, 

пов'язаних з дією карантину, оголошеного 

через пандемію коронавірусу.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Організатору вбивства Аміни Окуєвої 

повідомили про підозру 

Організатору замовного убивства громадської 

активістки, учасниці АТО Аміни Окуєвої та 

замаху на її чоловіка Адама Осмаєва 

повідомлено про підозру.

 

 

ВАКС скасував заочний арешт ексміністра 

Клименка і пояснив чому 

Вищий антикорупційний суд скасував рішення 

про заочний арешт колишнього міністра 

доходів і зборів Олександра Клименка, тому 

що обвинувачення не надало доказів 

оголошення підозрюваного у міжнародний 

розшук.

 

На Донбасі під час ремонту електромережі 

окупанти намагалися встановити 

відеокамери 

Під час ремонту електромережі бойовики 

хотіли встановити відеоспостереження.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Провести віртуальний дипломатичний візит 

не менш відповідально й важко, ніж візит 

звичайний - Євгеній Цимбалюк, постійний 

представник України при міжнародних 

організаціях у Відні - Інтерв'ю 

Пандемія коронавірусу спричинила «технічну 

перерву» в роботі ОБСЄ …

 

“Зелений тариф”: уряд зробив пропозицію, 

від якої (не) можна відмовитися... 

Аналітика 

Оцінюємо шанси на досягнення компромісу, 

який має врятувати українську енергетику від 

колапсу

СУСПІЛЬСТВО 

 

ТРЦ можуть відкрити після метро, але 

прив’язки до дати не буде – КМДА 

Відкриття торговельно-розважальних центрів у 

Києві можливе за двох умов: дотримання 

існуючих обмежень та відкриття метро.

 

 

Сурогатне материнство: засновник 

медцентру Biotexcom "розкрив очі" 

політикам 

Засновник медичного центру Biotexcom 

Альберт Точиловський вважає, що сурогатне 

материнство дає можливість українським 

жінкам з невеликих міст прогодувати себе та 

свої сім'ї.
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Київ готується до відкриття метро - 

наносять “дистанційну” розмітку 

Київ готується до відкриття метро. На станціях 

наносять спеціальну розмітку, щоб нагадувати 

пасажирам про необхідність дотримуватися 

дистанції.

 

Дитсадки дозволять відкрити з 25 травня – 

МОЗ 

Уряд дозволить з 25 травня відновлювати 

роботу дошкільних закладів, які потрапляють у 

2 етап виходу з карантину

 

 

Булінг та коронавірус: на Чілдрен Кінофесті 

покажуть 10 фільмів, знятих дітьми. 

Список 

У рамках сьомого щорічного фестивалю 

мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен 

Кінофест» вчетверте відбудеться показ 

фільмів, створених дітьми.

 

 

Карпатський нацпарк після карантину 

відкриє 4 нові маршрути 

У Карпатському національному природному 

парку (НПП) після карантину туристів 

запросять на чотири нові маршрути.
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