
                          Єдина країна – Дайджест 26.08.20 

 

 

ТОП 

 

Для мене важливо, щоб після президентства 

я міг спокійно ходити вулицями - 

Зеленський 

Президент Володимир Зеленський висловив 

сподівання, що після закінчення його терміну 

перебування на посаді українці пишатимуться 

ним.

 

 

Уряд схвалив перелік об'єктів, заборонених 

до приватизації 

Міністерство економіки розробило 

законопроєкт, яким визначило перелік об'єктів, 

заборонених до приватизації. У першу чергу це 

підприємства, що …

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3087574-dla-mene-vazlivo-sob-pisla-prezidentstva-a-mig-spokijno-hoditi-vulicami-zelenskij.html
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Уряд продовжує адаптивний карантин до 1 

листопада 

Кабінет Міністрів у середу ухвалить рішення 

про продовження дії адаптивного карантину до 

1 листопада 2020 року у зв’язку з погіршенням 

епідемічної ситуації щодо COVID-19.

 

Україна закриває кордони для іноземців з 29 

серпня до кінця вересня 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

закриття Україною до кінця вересня кордонів 

для іноземців.

 

 

Закриття кордонів: Україна зробить 

виняток для білорусів 

Громадяни Білорусі зможуть в’їхати в Україну 

і після заборони в’їзду іноземцям в нашу 

державу, яка, як планується, розпочне свою 

дію з 29 серпня та триватиме до 28 вересня.

  

 

Танкер Delfi поставили на рівний кіль 

Напівзатонулий біля пляжу Одеси танкер Delfi 

26 серпня поставлений на рівний кіль. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і Помпео поговорили телефоном 

про Донбас і Білорусь 

Президент України Володимир Зеленський та 

державний секретар США Майк Помпео у 

телефонній розмові обговорили питання 

двосторонньої співпраці та процес мирного 

врегулювання на Донбасі.

 

 

Єрмак сподівається на проведення 

"нормандської" зустрічі радників до 10 

вересня 

Зустріч радників лідерів країн нормандського 

формату може відбутися у перших числах 

вересня.

 

 

Україна й Туреччина підписали 

меморандум про співпрацю у стратегічних 

галузях 

Україна та Туреччина підписали Меморандум 

про співробітництво між Міністерством 

стратегічних галузей промисловості України та 

Державного агентства з питань оборонної 

промисловості Туреччини. 

 

Зеленський - про Мінські угоди: У нас є 

альтернативний план 

Володимир Зеленський вважає, що без прямого 

діалогу з Володимиром Путіним припинення 

війни на Донбасі досягти неможливе, але 

Україна має альтернативний план, якщо 

Мінські угоди не принесуть результату.
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МЗС анонсувало нові спільні проєкти 

України і Катару 

Підписання договору про передачу у концесію 

спеціалізованого морського порту ―Ольвія‖ 

катарській компанії QTerminals W.L.L. є 

відправним пунктом реалізації масштабних 

спільних інвестиційних проєктів. 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу — 1 670 випадків 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА  

В Україні станом на 26 серпня лабораторно 

підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з 

них за добу – 1 670. 

 

 

У МОЗ назвали області з найгіршою 

статистикою COVID-19 за добу 

За останню добу найбільше випадків 

захворювань на COVID-19 виявили у Одеській, 

Тернопільській та Харківській областях. 

 

У "Батьківщині" спростували підключення 

Тимошенко до ШВЛ 

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, 

яка потрапила до лікарні з коронавірусом, не 

підключена до апарату штучної вентиляції 

легенів, як про це повідомляли деякі українські 

ЗМІ.
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На Буковині у психоневрологічному 

інтернаті - спалах COVID-19 

У психоневрологічному інтернаті в селі Нижні 

Станівці, що у Чернівецькій області, 

зафіксували спалах коронавірусу. Наразі 

інфекцію підтвердили в 11 підопічних 

інтернату. 

 

 

Кабмін заборонить роботу нічних клубів і 

дискотек - Шмигаль 

Кабінет Міністрів на засіданні 26 серпня 

ухвалить рішення щодо заборони роботи 

розважальних закладів у рамках дії 

адаптивного карантину.

УКРАЇНА 

 

Україна знімає карантинні обмеження на 

перетин КПВВ з Кримом 

Кабінет Міністрів прийняв рішення про 

припинення дії тимчасових обмежень перетину 

пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим 

Кримом з 00:00 29 серпня.

 

Уряд призначив Жмака на посаду голови 

Укрзалізниці 

Кабінет Міністрів призначив Володимира 

Жмака на посаду голови правління АТ 

"Укрзалізниця". 
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―Слуга народу‖ представила кандидатів на 

посаду мера Дніпра та Кривого Рогу 

―Слуга народу‖ представила своїх кандидатів 

на посаду мера Дніпра та Кривого Рогу — це 

головний лікар Дніпропетровської обласної 

клінічної лікарні ім І. Мечникова Сергій 

Риженко та депутат облради Дмитро Шевчик.

 

 

Жодна зі сторін Мінських угод не 

зацікавлена в повній зупинці переговорів - 

політолог 

Жодна зі сторін Мінських угод з урегулювання 

ситуації на Донбасі не зацікавлена в повній 

зупинці переговорного процесу, проте Україна 

хоче його оновлення, а Росія виступає проти.

  

 

Міну, на якій підірвались бійці ООС, 

скинули з дрона – штаб 

Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил 

напередодні підірвалися на ворожій 

протипіхотній осколковій міні натяжної дії 

ПОМ-2, яку окупанти скинули за допомогою 

БПЛА.

  

ЕКОНОМІКА 

 

Україна та Німеччина підписали заяву про 

енергетичне партнерство 

Україна та Німеччина уклали «Спільну заяву 

про започаткування енергетичного 

партнерства». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3087960-sluga-narodu-predstavila-kandidativ-na-posadu-mera-dnipra-ta-krivogo-rogu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088100-ukraina-ta-nimeccina-pidpisali-memorandum-pro-energeticne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088100-ukraina-ta-nimeccina-pidpisali-memorandum-pro-energeticne-partnerstvo.html


 

Уряд виділив Південмашу понад 200 

мільйонів, щоб погасити зарплатні борги 

Кабінет Міністрів виділив фінансову 

підтримку Південмашу на погашення 

заборгованості з виплати зарплати і затвердив 

порядок використання цих коштів.

 

 

Держборг України у липні зріс на 86 

мільярдів 

У липні сума державного та гарантованого 

державою боргу України збільшилась у гривні 

на 85,88 млрд грн та у доларах на 0,04 млрд, 

таким чином, станом на 1 серпня борг становив 

85,05 млрд дол. чи 2 355,07 млрд грн. 

 

Оператор ГТС України вперше імпортував 

газ з трансбалканського напрямку 

ТОВ "Оператор ГТС" України вперше здійснив 

на замовлення своїх клієнтів реверсне 

транспортування газу трансбалканським 

газовим коридором – з Греції через ГТС 

Болгарії та Румунії в Україну. 

 

Другий пілот Аграрного реєстру охопить 53 

ОТГ усіх регіонів України 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України спільно з 

Всеукраїнською асоціацією громад 2 вересня 

розпочинають активну 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087970-urad-vidiliv-pivdenmasu-ponad-200-miljoniv-sob-pogasiti-zarplatni-borgi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3087957-operator-gts-ukraini-vperse-importuvav-gaz-z-transbalkanskogo-napramku.html
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У НБУ пояснили, чому визнали банк 

"Аркада" неплатоспроможним 

Національний банк ухвалив рішення віднести 

банк "Аркада" до категорії 

неплатоспроможних через зменшення 

нормативів капіталу. 

 

Промислове виробництво в липні зросло на 

1,4% 

В Україні промислове виробництво в липні 

2020 року зросло порівняно з попереднім 

місяцем на 1,4%, однак порівняно з липнем 

минулого року відбулося його скорочення на 

4,4%.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ЄСПЛ отримав скарги щодо незаконного 

затримання Кузьменко - адвокат 

Адвокат лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко 

Тарас Безпалий заявив, що Євросуд з прав 

людини підтвердив отримання його скарг щодо 

дій щодо його підзахисної, вчинених у рамках 

справи щодо вбивства журналіста Павла 

Шеремета. 

 

Суд поновив Мішеля Терещенка на посаді 

мера Глухова 

Сумський окружний адміністративний суд 

постановив поновити на посаді міського 

голови Глухова Мішеля Терещенка.
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Верховний суд не передав ВАКС справу 

щодо ‖плівок Вовка‖ 

Верховний суд не передав до Апеляційної 

палати Вищого антикорупційного суду справу 

про визначення підслідності провадження 

щодо суддів Окружного адмінсуду Києва. 

 

Підпал авто програми ―Схеми‖: затримали 

двох підозрюваних, ще двоє - у розшуку 

Правоохоронці затримали двох осіб, імовірно 

причетних до підпалу автомобіля програми 

«Схеми» вночі 17 серпня.

 

 

Двоє суддів, які мали розглядати апеляцію у 

справі Зайцевої, взяли самовідвід 

Двоє з трьох суддів Харківського апеляційного 

суду, які мали розглядати скаргу про закриття 

судом першої інстанції справи щодо експертів, 

які встановлювали наявність наркотиків в 

організмі фігурантки резонансної …

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна спільно з Польщею має готувати 

інформаційний спротив агресії Росії - Антон 

Дробович, голова Українського інституту 

національної пам’яті ІНТЕРВ'Ю 

У польському місті Ланьцут (південний схід країни) 
днями відбулася урочиста церемонія відкриття 
відновленого військового кладовища, на якому 
поховано вояків армії УНР. 
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Більш як пів сотні українських родин 

продовжують шукати безвісти зниклих на 

війні близьких - Вікторія Яремчук, 

волонтерка ІНТЕРВ'Ю 

Вікторія Яремчук із селища Добровеличківка 
Кіровоградської області востаннє розмовляла з сином 
Олександром 24 серпня 2014 року. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

―Океан Ельзи‖ презентував нову пісню 

―Коли ми станем собою‖ ВІДЕО 

Після тривалої перерви ―Океан Ельзи‖ 

презентував нову пісню. Називається вона 

―Коли ми станем собою‖, і це перший синґл з 

майбутнього альбому групи, над яким 

працюють музиканти 

 

Зеленський у Дніпрі сходив у 

"МакДональдз" 

Президент Володимир Зеленський у Дніпрі, де 

перебуває з робочою поїздкою, відвідав 

ресторан швидкого харчування 

"МакДональдз". 

 

 

Екстрений виклик: Орися Демська про 

фемінітиви в класифікаторі професій 

Міністерства економіки ПОДКАСТ 

Мінекономіки 25 серпня 2020 року затвердило 

своїм наказом зміни до національного 

класифікатора професій, яким дозволив за 

бажанням використовувати фемінітиви.
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Вступ-2020: Міносвіти назвало ТОП вишів 

та спеціальностей 

Цьогоріч на вступ до закладів вищої освіти для 

отримання ступеня бакалавра та магістра було 

зареєстровано понад 1 млн електронних заяв. 

Міносвіти назвало найпопулярніші виші та 

спеціальності.

 

З жовтня очікується пряме авіасполучення 

Київ – Загреб – посол 

З початку жовтня планується встановлення 

регулярного авіасполучення між Києвом і 

Загребом. 

 

 

Міжнародна премія імені Франка обрала 

лауреата 

На засіданні журі Міжнародної премії імені 

Івана Франка, що відбулося 25-26 серпня у 

Дрогобицькому державному педагогічному 

університеті ім. І.Франка, було визначено 

лауреата 2020 року. 

 

Додаток про Чорнобиль супроводжуватиме 

туристів зоною відчуження навіть без 

інтернету 

У зоні відчуження відбулася презентація 

демоверсії першого мобільного додатку 

Чорнобиля. 
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«Східняк» і «Толока». Два фільми про 

незнищенну Україну 

Атмосфера, яка говорить більше за тисячу слів
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