
                         Єдина країна – Дайджест 08.07.20 

 

 

ТОП 

 

Уряд призначив мовного омбудсмена 

Кабінет міністрів призначив Уповноваженим із 

захисту державної мови Тараса Кременя.

 

 

Чотири кораблі протимінної групи НАТО 

увійшли в Чорне море 

У Чорне море увійшли чотири кораблі 

протимінної групи НАТО SNMCMG2, які 

невдовзі, ймовірно, візьмуть участь у 

щорічному міжнародному навчанні Sea Breeze-

2020.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059353-kabmin-priznaciv-movnogo-ombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059353-kabmin-priznaciv-movnogo-ombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3059390-cotiri-korabli-protiminnoi-grupi-nato-uvijsli-v-corne-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3059390-cotiri-korabli-protiminnoi-grupi-nato-uvijsli-v-corne-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3059390-cotiri-korabli-protiminnoi-grupi-nato-uvijsli-v-corne-more.html


 

Доказів у справі Порошенка достатньо, але 

захист затягує процес - Венедіктова 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

зазначає, що у справі п’ятого Президента 

Петра Порошенка зібрано достатньо доказів 

для повідомлення про підозру, однак чинний 

Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє 

затягувати справу.

 

 

 

Поліція назвала три версії пожежі на 

Луганщині, в тому числі - підпал 

Поліція розглядає три версії виникненні 

масштабної пожежі на Луганщині, серед яких і 

умисний підпал.

 

 

Уряд дозволить нічним клубам та деяким 

закладам культури працювати до 23.00 

Кабінет міністрів дозволить нічним клубам та 

деяким закладам культури працювати до 23.00.

 

Вступникам-2020 дозволили взяти 

відстрочку від призову 

Міністерством освіти і науки спільно з Офісом 

Президента та Генеральним штабом 

напрацьовані рішення щодо випускників 

коледжів та університетів, що 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059532-dokaziv-u-spravi-porosenka-dostatno-ale-zahist-zatague-proces-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059532-dokaziv-u-spravi-porosenka-dostatno-ale-zahist-zatague-proces-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059532-dokaziv-u-spravi-porosenka-dostatno-ale-zahist-zatague-proces-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3059130-policia-nazvala-tri-versii-pozezi-na-lugansini-v-tomu-cisli-pidpal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3059130-policia-nazvala-tri-versii-pozezi-na-lugansini-v-tomu-cisli-pidpal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3059130-policia-nazvala-tri-versii-pozezi-na-lugansini-v-tomu-cisli-pidpal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059311-urad-dozvolit-nicnim-klubam-ta-deakim-zakladam-kulturi-pracuvati-do-2300.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059311-urad-dozvolit-nicnim-klubam-ta-deakim-zakladam-kulturi-pracuvati-do-2300.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059311-urad-dozvolit-nicnim-klubam-ta-deakim-zakladam-kulturi-pracuvati-do-2300.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059476-vstupnikam2020-dozvolili-vzati-vidstrocku-vid-prizovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059476-vstupnikam2020-dozvolili-vzati-vidstrocku-vid-prizovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059476-vstupnikam2020-dozvolili-vzati-vidstrocku-vid-prizovu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Конгресі США пропонують збільшити 

оборонну допомогу Україні у 2021 році 

Комітет з асигнувань Палати представників 

Конгресу США затвердив проєкт бюджету на 

оборонні потреби, де збільшив до $275 млн 

допомогу в безпековій сфері для України у 

2021 фінансовому році.

 

 

Іран не йде на переговори з Україною про 

компенсацію за збитий літак МАУ - Єнін 

Іран не готовий іти на переговори з Україною 

для вирішення питань компенсації родинам 

загиблих в авіакатастрофі літака МАУ над 

Тегераном.

 

Україна в ООН: Радбез має діяти жорстко, 

аби не бути безсилим проти агресії Росії 

Рада Безпеки ООН не повинна залишатися 

безсилою проти агресії Кремля на сході 

України й окупації Криму й мусить 

застосувати жорсткі дії, щоби  

 

Доля Північного потоку-2. Данія знову 

здивувала 

Цього разу неприємно – дозволивши 

прокладку труб по морю

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058871-u-kongresi-ssa-proponuut-zbilsiti-oboronnu-dopomogu-ukraini-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058871-u-kongresi-ssa-proponuut-zbilsiti-oboronnu-dopomogu-ukraini-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058871-u-kongresi-ssa-proponuut-zbilsiti-oboronnu-dopomogu-ukraini-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059456-iran-ne-jde-na-peregovori-z-ukrainou-pro-kompensaciu-za-zbitij-litak-mau-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059456-iran-ne-jde-na-peregovori-z-ukrainou-pro-kompensaciu-za-zbitij-litak-mau-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059456-iran-ne-jde-na-peregovori-z-ukrainou-pro-kompensaciu-za-zbitij-litak-mau-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059507-ukraina-v-oon-radbez-mae-diati-zorstko-abi-ne-buti-bezsilim-proti-agresii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059507-ukraina-v-oon-radbez-mae-diati-zorstko-abi-ne-buti-bezsilim-proti-agresii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059507-ukraina-v-oon-radbez-mae-diati-zorstko-abi-ne-buti-bezsilim-proti-agresii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3059205-dola-pivnicnogo-potoku2-dania-znovu-zdivuvala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3059205-dola-pivnicnogo-potoku2-dania-znovu-zdivuvala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3059205-dola-pivnicnogo-potoku2-dania-znovu-zdivuvala.html


 

РФ не відновлює Північно-Кримский канал 

на адмінкордоні з Херсонщиною – Наєв 

ЕКСКЛЮЗИВ 

Роботи з відновлення інфраструктури 

Північно-Кримського каналу на межі АР Крим 

та Херсонської області наразі не 

спостерігаються. 

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зареєстрували 50 414 випадків 

COVID-19, за добу — 807 (ІНФОГРАФІКА) 

Станом на 8 липня в Україні лабораторно 

підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за 

добу — 807 нових.

 

 

Коронавірусом інфікувалися майже тисяча 

медиків на Львівщині 

У Львівській області на COVID-19 захворіли 

997 медичних працівників, з них більшість вже 

одужали.

 

 

Україна може частково зняти заборону на 

експорт масок 

Після проведення оцінювання потреб у засобах 

індивідуалного захисту закладів охорони 

здоров’я та їх вітчизняного виробництва може 

бути прийняте 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3059400-rf-ne-vidnovlue-pivnicnokrimskij-kanal-na-adminkordoni-z-hersonsinou-naev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3059400-rf-ne-vidnovlue-pivnicnokrimskij-kanal-na-adminkordoni-z-hersonsinou-naev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3059400-rf-ne-vidnovlue-pivnicnokrimskij-kanal-na-adminkordoni-z-hersonsinou-naev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3059400-rf-ne-vidnovlue-pivnicnokrimskij-kanal-na-adminkordoni-z-hersonsinou-naev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058927-v-ukraini-zareestruvali-50-414-vipadkiv-covid19-za-dobu-807.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058927-v-ukraini-zareestruvali-50-414-vipadkiv-covid19-za-dobu-807.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058927-v-ukraini-zareestruvali-50-414-vipadkiv-covid19-za-dobu-807.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3059406-koronavirusom-infikuvalisa-majze-tisaca-medikiv-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3059406-koronavirusom-infikuvalisa-majze-tisaca-medikiv-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3059406-koronavirusom-infikuvalisa-majze-tisaca-medikiv-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059548-ukraina-moze-castkovo-znati-zaboronu-na-eksport-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059548-ukraina-moze-castkovo-znati-zaboronu-na-eksport-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059548-ukraina-moze-castkovo-znati-zaboronu-na-eksport-masok.html


 

Навчання у школах Києва буде 

дистанційним до кінця карантину - Кличко 

Столична влада робить все, щоб 1 вересня, за 

сприятливої епідеміологічної ситуації, 

розпочати навчальний процес у школах.

 

 

На вокзалах у Києві встановлять системи 

для скринінгу температури обличчя 

АТ "Укрзалізниця" встановить на 

Центральному та на Південному вокзалах в 

Києві сучасні інфрачервоні системи скринінгу 

температури обличчя; вони дозволяють робити 

120 вимірювань за хвилину.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський додав у декларацію продаж 

майна майже на 13,5 мільйона 

Президент Володимир Зеленський 

задекларував отримання доходу в розмірі 

близько 13 млн 470 тисяч гривень від продажу 

нерухомого майна.

 

 

Україна поки не буде звертатися до суду 

ООН у справі збитого в Ірані літака — Єнін 

Міністерство закордонних справ наразі не 

розглядає варіант звернення до міжнародного 

суду ООН у справі збиття літака МАУ над 

Тегераном. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3059187-navcanna-u-skolah-kieva-bude-distancijnim-do-kinca-karantinu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3059187-navcanna-u-skolah-kieva-bude-distancijnim-do-kinca-karantinu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3059187-navcanna-u-skolah-kieva-bude-distancijnim-do-kinca-karantinu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3059482-na-vokzalah-u-kievi-vstanovlat-sistemi-dla-skriningu-temperaturi-oblicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3059482-na-vokzalah-u-kievi-vstanovlat-sistemi-dla-skriningu-temperaturi-oblicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3059482-na-vokzalah-u-kievi-vstanovlat-sistemi-dla-skriningu-temperaturi-oblicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059206-zelenskij-dodav-u-deklaraciu-prodaz-majna-majze-na-135-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059206-zelenskij-dodav-u-deklaraciu-prodaz-majna-majze-na-135-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059206-zelenskij-dodav-u-deklaraciu-prodaz-majna-majze-na-135-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059478-ukraina-poki-ne-bude-zvertatisa-do-sudu-oon-u-spravi-zbitogo-v-irani-litaka-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059478-ukraina-poki-ne-bude-zvertatisa-do-sudu-oon-u-spravi-zbitogo-v-irani-litaka-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059478-ukraina-poki-ne-bude-zvertatisa-do-sudu-oon-u-spravi-zbitogo-v-irani-litaka-enin.html


 

Кабмін замінив керівника Держспецзв'язку 

Кабінет Міністрів звільнив голову Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України Валентина Петрова та 

призначив на цю посаду Юрія Щиголя.

 

 

Президентом ДП "Антонов" став Олександр 

Лось 

Державний концерн "Укроборонпром" 

офіційно призначив Олександра Лося 

президентом Державного підприємства 

"Антонов".

 

 

Законопроєкт про інвестиційних нянь є 

одним з найпрогресивніших - Петрашко 

Президентський законопроєкт про 

інвестиційних нянь – один з прогресивніших 

нових законопроєктів. 

ЕКОНОМІКА 

 

Уряд схвалив законопроєкт про компенсації 

за затримки пенсій і зарплат 

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт 

«Про внесення змін до Закону України «Про 

компенсацію громадянам втрати частини 

доходів у зв’язку з порушенням строків їх 

виплати».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059330-kabmin-zaminiv-kerivnika-derzspeczvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3059330-kabmin-zaminiv-kerivnika-derzspeczvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059381-prezidentom-dp-antonov-oficijno-stav-oleksandr-los.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059381-prezidentom-dp-antonov-oficijno-stav-oleksandr-los.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059381-prezidentom-dp-antonov-oficijno-stav-oleksandr-los.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059484-zakonoproekt-pro-investicijnih-nan-e-odnim-z-najprogresivnisih-petrasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059484-zakonoproekt-pro-investicijnih-nan-e-odnim-z-najprogresivnisih-petrasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059484-zakonoproekt-pro-investicijnih-nan-e-odnim-z-najprogresivnisih-petrasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059293-urad-shvaliv-zakonoproekt-pro-kompensacii-za-zatrimki-pensij-i-zarplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059293-urad-shvaliv-zakonoproekt-pro-kompensacii-za-zatrimki-pensij-i-zarplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059293-urad-shvaliv-zakonoproekt-pro-kompensacii-za-zatrimki-pensij-i-zarplat.html


 

Російський газ для ОРДЛО є контрабандою 

і за законами РФ – експерт 

Газ, який поставляється Росією на територію 

ОРДЛО, з точки зору російського 

законодавства є контрабандою. 

 

 

В Україні зросла кількість імпортерів газу 

В Україні кількість імпортерів у І кварталі 

2020 року зросла порівняно з попереднім 

кварталом та становила 51 суб'єкт, що є 

найбільшим значенням з початку 2017 року.

 

 

 

Автовиробництво в Україні у І півріччі 

скоротилося на 36% 

Виробництво автотранспортних засобів в 

Україні у січні–червні 2020 року зменшилося 

порівняно з аналогічним періодом минулого 

року на 36% - до 1886 одиниць.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

«Свободу Марківу»: українців Італії 

закликають вийти на акцію 

Біля італійського парламенту у Римі українська 

громада 13 липня планує провести 

маніфестацію "Справедливість для Віталія 

Марківа!".

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059305-rosijskij-gaz-dla-ordlo-e-kontrabandou-i-za-zakonami-rf-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059305-rosijskij-gaz-dla-ordlo-e-kontrabandou-i-za-zakonami-rf-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059305-rosijskij-gaz-dla-ordlo-e-kontrabandou-i-za-zakonami-rf-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059386-v-ukraini-zrosla-kilkist-importeriv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059386-v-ukraini-zrosla-kilkist-importeriv-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059309-avtovirobnictvo-v-ukraini-u-i-pivricci-skorotilosa-na-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059309-avtovirobnictvo-v-ukraini-u-i-pivricci-skorotilosa-na-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059309-avtovirobnictvo-v-ukraini-u-i-pivricci-skorotilosa-na-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3059372-svobodu-markivu-ukrainciv-italii-zaklikaut-vijti-na-akciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3059372-svobodu-markivu-ukrainciv-italii-zaklikaut-vijti-na-akciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3059372-svobodu-markivu-ukrainciv-italii-zaklikaut-vijti-na-akciu.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАЗК вручило Зеленському два протоколи 

про адмінпорушення 

НАЗК вручило два протоколи про 

адміністративне порушення Президенту 

України Володимиру Зеленському в зв’язку з 

неподанням повідомлень про суттєві зміни у 

майновому стані.

 

 

Справу щодо "Ленінської кузні" закрили - 

адвокат Порошенка ВІДЕО 

Одну з кримінальних справ, де фігурує п'ятий 

президент України Петро Порошенко, щодо 

заводу "Кузня на Рибальському", закрито.

 

 

Заява слідчого Корецького про тиск не 

відповідає дійсності — ДБР 

Заява керівника одного із слідчих відділів 

Державного бюро розслідувань Олега 

Корецького щодо тиску на нього не відповідає 

дійсності і є політично мотивованою. 

 

Юрист: У законопроєкті про медіа 

встановили строки давності застосування 

Нацрадою покарань 

Нова редакція законопроєкту "Про медіа" 

(№2693-д) передбачає запровадження строків 

давності щодо ухвалення Національною радою 

з 
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У прокуратурі розповіли про розслідування 

пожеж на Луганщині 

За фактом виникнення лісової пожежі у 

Новоайдарському районі та поблизу 

Сєвєродонецька Луганської області розпочато 

досудове розслідування.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як карантин спочатку торгівлю знищив, а 

потім – подарував надію АНАЛІТИКА 

Через кризу, спричинену коронавірусом, 

населення стало менше купувати. Тепер 

рітейлери закривають магазини і активніше 

переходять в онлайн

 

 

Територіальна оборона України: краще як у 

Польщі чи як в Естонії? АНАЛІТИКА 

Війська територіальної оборони створені не в 

одній країні, які небезпідставно побоюються 

російської агресії. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Одесі не рекомендують купатися на всіх 

пляжах – мерія 

Морська вода у пляжних зонах Одеси за 

результатами лабораторних досліджень має 

незадовільну якість.  
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Актриса "Жіночого кварталу" виконає 

Гімн України перед кубковим фіналом 

Учасниця проекту "Жіночий квартал" Марта 

Адамчук виконає Державний Гімн перед 

початком футбольного матчу за Кубок України 

між київським "Динамо" та полтавською 

"Ворсклою".

 

 

SkyUp запровадила онлайн-реєстрацію на 

свої рейси 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 

відтепер пропонує послугу онлайн-реєстрації 

на свої рейси з Києва, Одеси, Львова, Харкова 

та Запоріжжя.

 

Чорногорія дозволила українським 

туристам в’їзд без тесту 

Інститут громадського здоров’я Чорногорії 

включив Україну до "зеленого" списку країн: 

відтепер наші туристи не матимуть проходити 

медичне тестування перед поїздкою.

 

 

У Львові виявили тропічну малярію 

У Львові виявили тропічну малярію. 46-річний 

чоловік, якому поставлено такий діагноз, 

нещодавно повернувся з Африки.
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На Прикарпатті туристи масово їдуть на 

лавандове поле ВІДЕО 

У селі Коршів Коломийського району Івано-

Франківщини розквітло лавандове поле, 

охочих подивитися на яке цьогоріч виявилося 

чимало.

 

 

У Києві вздовж Набережного шосе збудують 

велодоріжку 

У Києві вздовж Набережного шосе збудують 

велодоріжку й пішохідний променад із 

освітленням і зонами відпочинку, спорудять 

нові підпірні стінки і відремонтують наявні.
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