
                         Єдина країна – Дайджест 13.08.20 

 

 

ТОП 

 

В Україні оновили розподіл на карантинні 

зони 

В Україні змінили поділ на карантинні зони, 

включивши до “червоної” деякі райони та 

міста у Львівській, Івано-Франківській, 

Рівненський та Одеській областях. 

 

 

Консул не знайшов затриманих у Білорусі 

українців - Кулеба 

Місце, де перебувають затримані у Мінську 

громадяни України Костянтин Рєуцький, Євген 

Васильєв та Оксана Альошина невідоме, 

посольство України направило ноти до МЗС 

Білорусі із запитом надати відповідну 

інформацію.
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Кулеба - українцям Сибіру: Докладемо всіх 

зусиль, аби ви зберегли право на 

ідентичність 

Україна докладатиме зусиль для забезпечення 

можливості етнічних українців у Росії зберегти 

свою ідентичність попри цілеспрямовану 

репресивну політику Кремля проти 

громадських організацій українців у Російській 

Федерації. 

 

 

Концесії Харківського авіапідприємства не 

буде – Шмигаль ФОТО 

Уряд не розглядає варіант передачі у концесію 

Харківського державного авіаційного 

виробничого підприємства.

 

 

Замість "нуля" - 1700% річних: НБУ 

застерігає від кредитів без паспорта 

Національний банк закликає громадян 

обережно ставитися до кредитів "без паспорта 

та довідки про доходи", "кредити під 0% за 10 

хвилин", "клієнтам з поганою кредитною 

історією" тощо. 

 

 

У Києві відкрили зірку художнику Іванові 

Марчуку ФОТО 

На "Площі зірок" у Києві 13 серпня відкрили 

зірку всесвітньо відомому художнику, 

лауреату Шевченківської премії Івану 

Марчуку.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3080659-kuleba-ukraincam-sibiru-doklademo-vsih-zusil-abi-vi-zberegli-pravo-na-identicnist.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба поговорив з Маасом про ―Норманді‖ 

та ситуацію у Білорусі 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба обговорив з Федеральним міністром 

закордонних справ Німеччини Гайко Маасом 

перспективи зустрічі міністрів Нормандської 

четвірки та ситуацію в Білорусі. 

 

 

Засідання ТКГ планується на 18 серпня - 

Зеленський 

Засідання Тристоронньої контактної групи у 

Мінську заплановане на 18 серпня.

 

МЗС повідомляє про затримання ще одного 

українця під час протестів у Бресті 

Під час протестних акцій у Бресті 11 серпня 

був затриманий ще один громадянин України, 

українські консули з'ясовують обставини 

інциденту.

 

 

Україна видаватиме е-Візи громадянам 

Індії, ПАР та Філіппін 

Міністерство закордонних справ з 14 серпня 

розпочинає централізоване оформлення 

українських електронних віз (е-Віза) 

громадянам Індії, Південної Африки та 

Філіппін.
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КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 1 592 випадки 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 13 серпня лабораторно 

підтвердили 86 140 випадків COVID-19, із них 

за добу – 1 592. 

 

Як безпечно сходити у ресторан на 

карантині — МОЗ дає поради 

ІНФОГРАФІКА 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

рекомендації щодо відвідування закладів 

громадського харчування.

 

Київ та 11 регіонів не готові до послаблення 

карантину ТАБЛИЦЯ 

В Україні станом на 13 серпня Київ та 11 

областей не відповідають необхідним 

критеріям для послаблення протиепідемічних 

заходів.

 

 

Для в’їзду українців в умовах пандемії зараз 

відкриті 42 країни - Кулеба 

Для в’їзду українців в умовах пандемії наразі 

відкриті з певними обмеженнями або без них 

42 країни.
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УКРАЇНА 

 

Кравчук допускає "ширше" застосування 

російської мови на Донбасі 

Представник від України в Тристоронній 

контактній групі з врегулювання ситуації на 

Донбасі Леонід Кравчук вважає, що мова не 

поверне Донбас, але він допускає "ширше" 

застосування російської на цій території. 

 

 

Прохідний бар'єр на виборах до Ради 

подолали б п'ять партій 

Якби парламентські вибори проводилися 

наступної неділі, до Ради пройшли б п'ять 

партій - "Слуга народу", Опозиційна 

платформа - За життя", "Європейська 

солідарність", "Батьківщина", "Сила і честь".

 

 

Разумков: Будинок у мене з'явився задовго 

до приходу у політику 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

прокоментував інформацію зі ЗМІ щодо свого 

будинку і зазначив, що він його купував 

задовго до приходу в політику.

 

 

Селітру в Україні зберігають не насипом, як 

було у порту Бейрута — Шмигаль 

Аміачну селітру в Україні зберігають у 

спеціальних місткостях, а не насипом, як було 

в порту Бейрута.
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На Донбасі на вибухівці підірвались двоє 

військових, один загинув 

В зоні проведення операції Об’єднаних сил 

ООС на невідомому вибуховому пристрої 

підірвались двоє військовослужбовців, один з 

них загинув.

 

 

Більшість українців вважає Росію 

агрессором ОПИТУВАННЯ 

Майже 60% українців вважають Росію 

агресором, який загрожує існуванню України 

як держави і від якого необхідно захищатися.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Оператора ГТС України прийняли в 

Європейський альянс із чистого водню 

Оператор ГТС України (ОГТСУ) увійшов до 

новоствореного Європейського альянсу з 

чистого водню.

 

 

Глава Мінфіну не вбачає передумов для 

"долара по 30" 

Міністерство фінансів не вбачає передумов для 

досягнення позначки 30 гривень за долар, але 

водночас не бачить інструментів, за 

допомогою яких хтось може вплинути на рух 

курсу в цьому напрямку. 
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У Дніпрі провели вогневі випробування 

двигунів для нової ракети ―Циклон-4‖ 

У Дніпрі завершили вогневі випробування 

рідинних двигунів верхнього ступеня нової 

ракети-носія “Циклон-4”. 

 

 

Гречка подешевшала на 7% і дорожчати не 

буде – експерт  

Ціна на гречку в Україні минулого тижня 

знизилася на 7%, до 15,15 тис грн за тонну, і 

подорожчання цієї крупи найближчим часом 

не очікується.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд не поновив Кулика на посаді прокурора 

Шостий апеляційний адміністративний суд 

Києва відмовив у задоволенні апеляційної 

скарги експрокурора Констянтина Кулика на 

рішення суду першої інстанції щодо визнання 

незаконним наказу щодо його звільнення з 

Генпрокуратури.

 

 

Конвертцентр у Дніпрі щомісяця виводив у 

"тінь" пів мільярда 

Служба безпеки припинила у Дніпрі діяльність 

потужного конвертаційного центру із 

загальним обігом майже пів мільярда гривень 

щомісяця. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3080896-konvertcentr-u-dnipri-somisaca-vivodiv-u-tin-piv-milarda.html


 

Украерорух домігся через суд укладення 

договору з МАУ на своїх умовах 

Державне підприємство обслуговування 

повітряного руху (Украерорух) через суд 

домоглося визнання укладеним договору з 

МАУ на своїх умовах.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

―Корінний‖ статус кримських татар 

сприятиме міжнародному тиску на 

агресорку-Росію АНАЛІТИКА 

Експерти обома руками за зміни до 

Конституції про кримськотатарську автономію 

й законодавство про захист прав корінних 

народів 

 

Закарпаття, яке ―злетить‖ восени 

АНАЛІТИКА 

За якими правилами інфраструктурно відсталу 

найзахіднішу область перетворюватимуть на 

транспортний хаб України

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Студенти КНУ Шевченка просять 

керівництво позбавити Лукашенка 

докторського ступеня вишу 

Студенти та випускники Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка просять керівництво університету 

позбавити президента Білорусі Олександра 

Лукашенка звання почесного доктора вищого 

навчального закладу.
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Війна, гроші та ―комуналка‖ - що 

найбільше хвилює українців 

ОПИТУВАННЯ 

Більшість українців найбільш важливою для 

себе проблемою вважає воєнний конфлікт на 

Сході.

  

 

Вітрини київського ЦУМу стали 

найкращим проєктом року на 

міжнародному конкурсі ФОТО 

Американський журнал VMSD (Visual 

Merchandising and Store Design) визнав 

новорічні вітрини київського ЦУМу «Фабрика 

подарунків» найкращим проєктом року.

 

SkyUp оновила осінньо-зимову програму 

польотів 

Авіакомпанія SkyUp Airlines оновила осінньо-

зимову програму польотів з аеропортів 

України. 

 

 

 

 

#УкраїнськийДонецьк: обласна влада 

запускає флешмоб 

Донецька ОДА запускає флешмоб до Дня 

Незалежності, щоб привітати українських 

громадян в ОРДО - заручників російських 

окупантів.
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Зірка серіалу «Район Мелроуз» вбралася у 

сукню українського дизайнера ФОТО 

Американська акторка Келлі Разерфорд, відома 

за ролями в серіалах «Район Мелроуз» та 

«Пліткарка», з’явилася у вбранні від 

українського бренду Vita Kin. 

 

Київський фонтан потрапив до Реєстру 

рекордів України ФОТО 

Фонтан у парку Партизанської слави внесли до 

Національного реєстру рекордів України як 

найвищий світловий пішохідний фонтан. 
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