
                         Єдина країна – Дайджест 02.10.20 

 

 

ТОП 

 

Зеленський: Не йдеться про те, щоб Україна 

надавала військову допомогу іншій країні 

Україна не надаватиме військову допомогу 

жодній зі сторін азербайджано-вірменського 

конфлікту. 

 

Революція гідності стала продовженням 

вектора, який задала Революція на граніті - 

Дробович 

Боротьба за незалежність України є тяглим 

процесом, і Революція гідності була 

продовженням вектора, який задала Революція 

на граніті.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110956-zelenskij-ne-jdetsa-pro-te-sob-ukraina-nadavala-vijskovu-dopomogu-insij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110956-zelenskij-ne-jdetsa-pro-te-sob-ukraina-nadavala-vijskovu-dopomogu-insij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110956-zelenskij-ne-jdetsa-pro-te-sob-ukraina-nadavala-vijskovu-dopomogu-insij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110686-revolucia-gidnosti-stala-prodovzennam-vektora-akij-zadala-revolucia-na-graniti-drobovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110686-revolucia-gidnosti-stala-prodovzennam-vektora-akij-zadala-revolucia-na-graniti-drobovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110686-revolucia-gidnosti-stala-prodovzennam-vektora-akij-zadala-revolucia-na-graniti-drobovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110686-revolucia-gidnosti-stala-prodovzennam-vektora-akij-zadala-revolucia-na-graniti-drobovic.html


 

Спеціальні органи працюють над 

поверненням українців із сирійського 

табору «Аль-Хол» - Банкова 

В Офісі Президента запевняють, що в Україні 

шукають можливі шляхи повернення українців 

із сирійського табору для біженців «Аль-Хол», 

і …

 

Microsoft інвестує $500 мільйонів у розвиток 

хмарних сервісів в Україні 

Міністерство цифрової трансформації 

підписало меморандум з корпорацією Microsoft 

про впровадження Azure Expansion Program, 

що передбачає створення та локалізацію 

хмарних сервісів Microsoft в Україні.

 

Апеляційний суд залишив без змін вирок 

Януковичу у справі про держзраду 

Київський апеляційний суд залишив вирок 

експрезиденту Віктору Януковичу у справі 

щодо державної зради у вигляді 13 років 

ув'язнення без змін.

 

На Тернопільщині помер лікар - герой 

білбордів «Дякуємо за життя» 

У Тернопільській області помер 51-річний 

терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, 

чиє фото серед інших медиків, які боролися із 

коронавірусом, було на білбордах в 

українських містах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110614-specialni-organi-pracuut-nad-povernennam-ukrainciv-iz-sirijskogo-taboru-alhol-bankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110614-specialni-organi-pracuut-nad-povernennam-ukrainciv-iz-sirijskogo-taboru-alhol-bankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110614-specialni-organi-pracuut-nad-povernennam-ukrainciv-iz-sirijskogo-taboru-alhol-bankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110614-specialni-organi-pracuut-nad-povernennam-ukrainciv-iz-sirijskogo-taboru-alhol-bankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3110856-microsoft-investue-500-miljoniv-u-rozvitok-hmarnih-servisiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3110856-microsoft-investue-500-miljoniv-u-rozvitok-hmarnih-servisiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3110856-microsoft-investue-500-miljoniv-u-rozvitok-hmarnih-servisiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110854-apelacijnij-sud-zalisiv-bez-zmin-virok-anukovicu-u-spravi-pro-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110854-apelacijnij-sud-zalisiv-bez-zmin-virok-anukovicu-u-spravi-pro-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110854-apelacijnij-sud-zalisiv-bez-zmin-virok-anukovicu-u-spravi-pro-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110454-na-ternopilsini-pomer-likar-geroj-bilbordiv-dakuemo-za-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110454-na-ternopilsini-pomer-likar-geroj-bilbordiv-dakuemo-za-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110454-na-ternopilsini-pomer-likar-geroj-bilbordiv-dakuemo-za-zitta.html


 

Фільм «Тарас. Повернення». Для чого було 

створювати прекрасне кіно, якщо ви не 

вкладаєтеся у його розкрутку? 

Цей фільм треба дивитися! Дивуюся 

відсутності фурору …

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський візьме участь у саміті Україна-

ЄС у Брюсселі 

Зеленський візьме участь у саміті Україна-ЄС у 

Брюсселі 6 жовтня 

 

 

У Держдепі США планують відправити 

нового посла в Україну до кінця жовтня 

Процедура затвердження в Сенаті нового посла 

США в Україні Кіта Дейтона має завершитися 

найближчим часом, і він, очевидно, до кінця 

нинішнього місяця прибуде до Києва. 

 

Мокан - про "виборчу" постанову: Ми не 

погодимося на ультиматум Росії 

Внесення змін до постанови щодо чергових 

місцевих виборів у частині їх організації та 

проведення на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської 

областей…

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3109847-film-taras-povernenna-dla-cogo-bulo-stvoruvati-prekrasne-kino-akso-vi-ne-vkladaetesa-u-jogo-rozkrutku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3109847-film-taras-povernenna-dla-cogo-bulo-stvoruvati-prekrasne-kino-akso-vi-ne-vkladaetesa-u-jogo-rozkrutku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3109847-film-taras-povernenna-dla-cogo-bulo-stvoruvati-prekrasne-kino-akso-vi-ne-vkladaetesa-u-jogo-rozkrutku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3109847-film-taras-povernenna-dla-cogo-bulo-stvoruvati-prekrasne-kino-akso-vi-ne-vkladaetesa-u-jogo-rozkrutku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110894-zelenskij-vizme-ucast-u-samiti-ukrainaes-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110894-zelenskij-vizme-ucast-u-samiti-ukrainaes-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110894-zelenskij-vizme-ucast-u-samiti-ukrainaes-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110908-u-derzdepi-ssa-planuut-vidpraviti-novogo-posla-v-ukrainu-do-kinca-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110908-u-derzdepi-ssa-planuut-vidpraviti-novogo-posla-v-ukrainu-do-kinca-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110908-u-derzdepi-ssa-planuut-vidpraviti-novogo-posla-v-ukrainu-do-kinca-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110923-mokan-pro-viborcu-postanovu-mi-ne-pogodimosa-na-ultimatum-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110923-mokan-pro-viborcu-postanovu-mi-ne-pogodimosa-na-ultimatum-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110923-mokan-pro-viborcu-postanovu-mi-ne-pogodimosa-na-ultimatum-rosii.html


 

Міністри оборони України, Польщі та 

Литви відзначають у Любліні 5-річчя 

створення ЛитПолУкрбригу 

Глави оборонних відомств України, Польщі і 

Литви спільно відзначать у п'ятницю в Любліні 

5-річчя створення міжнародної литовсько-

польсько-української бригади ЛитПолУкрбриг.

  

КОРОНАВІРУС 

 

На Київщині за добу - 149 випадків 

коронавірусу, вісім людей померли 

У Київській області за добу підтверджено 149 

нових випадків коронавірусної хвороби, 8 

людей померли.

 

COVID-19 в Україні: до послаблення 

карантину готова лише одна область 

ТАБЛИЦЯ 

Станом на 2 жовтня в Кіровоградській області 

показники епідемічної небезпеки не 

перевищують базовий рівень, встановлений 

МОЗ.

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110419-ministri-oboroni-ukraini-polsi-ta-litvi-vidznacaut-u-lublini-5ricca-stvorenna-litpolukrbrigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110419-ministri-oboroni-ukraini-polsi-ta-litvi-vidznacaut-u-lublini-5ricca-stvorenna-litpolukrbrigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110419-ministri-oboroni-ukraini-polsi-ta-litvi-vidznacaut-u-lublini-5ricca-stvorenna-litpolukrbrigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110419-ministri-oboroni-ukraini-polsi-ta-litvi-vidznacaut-u-lublini-5ricca-stvorenna-litpolukrbrigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110717-na-kiivsini-za-dobu-149-vipadkiv-koronavirusu-visim-ludej-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110717-na-kiivsini-za-dobu-149-vipadkiv-koronavirusu-visim-ludej-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110717-na-kiivsini-za-dobu-149-vipadkiv-koronavirusu-visim-ludej-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110675-covid19-v-ukraini-do-poslablenna-karantinu-gotova-lise-odna-oblast.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110675-covid19-v-ukraini-do-poslablenna-karantinu-gotova-lise-odna-oblast.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110675-covid19-v-ukraini-do-poslablenna-karantinu-gotova-lise-odna-oblast.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110675-covid19-v-ukraini-do-poslablenna-karantinu-gotova-lise-odna-oblast.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3110786-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3110786-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3110786-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html


 

В Україні затвердили план інформування 

про COVID-19 

Держкомісія з питань ТЕБ та НС 1 жовтня 

розглянула і затвердила Комунікаційний план 

оперативного інформування населення через 

засоби 

 

 

В Україні від COVID-19 померла ще одна 

дитина 

У Рівненській області помер 13-річний 

хлопець, у якого діагностували коронавірус.

УКРАЇНА 

 

Кулеба закликає депутатів не гратися з 

емоціями людей заявами про військову 

допомогу 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

нагадав політикам, що рішення про надання 

допомоги іноземним державам належить до 

компетенції уряду та Президента України і 

закликав до зважених заяв та коментарів.

 

 

Разумков підписав постанову про 

скасування шести пленарних засідань 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав постанову про внесення змін до 

календарного плану четвертої сесії, яка 

передбачає скасування шести пленарних 

засідань через захворюваність депутатів на 

COVID-19.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110542-v-ukraini-zatverdili-plan-informuvanna-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110542-v-ukraini-zatverdili-plan-informuvanna-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3110542-v-ukraini-zatverdili-plan-informuvanna-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110969-v-ukraini-vid-covid19-pomerla-se-odna-ditina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110969-v-ukraini-vid-covid19-pomerla-se-odna-ditina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110969-v-ukraini-vid-covid19-pomerla-se-odna-ditina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110723-kuleba-zaklikae-deputativ-ne-gratisa-z-emociami-ludej-zaavami-pro-vijskovu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110723-kuleba-zaklikae-deputativ-ne-gratisa-z-emociami-ludej-zaavami-pro-vijskovu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110723-kuleba-zaklikae-deputativ-ne-gratisa-z-emociami-ludej-zaavami-pro-vijskovu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110723-kuleba-zaklikae-deputativ-ne-gratisa-z-emociami-ludej-zaavami-pro-vijskovu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110940-razumkov-pidpisav-postanovu-pro-skasuvanna-sesti-plenarnih-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110940-razumkov-pidpisav-postanovu-pro-skasuvanna-sesti-plenarnih-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3110940-razumkov-pidpisav-postanovu-pro-skasuvanna-sesti-plenarnih-zasidan.html


 

Харківська міськрада спростовує фейки про 

смерть Кернеса ЗАЯВА 

Хвиля чуток про смерть харківського міського 

голови Геннадія Кернеса, який лікується у 

клініці "Шаріте" (Німеччина), - не більше ніж 

фейк. 

 

 

Окружний адмінсуд відхилив позов про 

скасування реєстрації Берези кандидатом у 

мери Києва 

Окружний адміністративний суд Києва 

встановив відсутність підстав у задоволенні 

позову про скасування реєстрації Борислава 

Берези кандидатом на посаду Київського 

міського голови.

 

 

Гендерні квоти й грошова застава: ОПОРА 

назвала основні причини відмови у 

реєстрації кандидатів 

Найбільш поширеними причинами відмови в 

реєстрації на місцевих виборах було 

недотримання гендерних квот партіями, 

питання внесення грошової застави, 

порушення строків подання документів та 

визначення членства в партії.

 

 

В Одесі провели «репетицію» виборів під 

час карантину 

Представники Одеської облорганізації 

Комітету виборців України спільно з 

Міжнародною фундацією виборчих систем 

(IFES Ukraine) та інших організацій 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110690-harkivska-miskrada-sprostovue-fejki-pro-smert-kernesa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110690-harkivska-miskrada-sprostovue-fejki-pro-smert-kernesa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3110690-harkivska-miskrada-sprostovue-fejki-pro-smert-kernesa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110696-okruznij-adminsud-vidhiliv-pozov-pro-skasuvanna-reestracii-berezi-kandidatom-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110696-okruznij-adminsud-vidhiliv-pozov-pro-skasuvanna-reestracii-berezi-kandidatom-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110696-okruznij-adminsud-vidhiliv-pozov-pro-skasuvanna-reestracii-berezi-kandidatom-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110696-okruznij-adminsud-vidhiliv-pozov-pro-skasuvanna-reestracii-berezi-kandidatom-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110925-genderni-kvoti-j-grosova-zastava-opora-nazvala-osnovni-pricini-vidmovi-u-reestracii-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110925-genderni-kvoti-j-grosova-zastava-opora-nazvala-osnovni-pricini-vidmovi-u-reestracii-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110925-genderni-kvoti-j-grosova-zastava-opora-nazvala-osnovni-pricini-vidmovi-u-reestracii-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110925-genderni-kvoti-j-grosova-zastava-opora-nazvala-osnovni-pricini-vidmovi-u-reestracii-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110671-v-odesi-proveli-repeticiu-viboriv-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110671-v-odesi-proveli-repeticiu-viboriv-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3110671-v-odesi-proveli-repeticiu-viboriv-pid-cas-karantinu.html


ЕКОНОМІКА 

 

Мінреінтеграції направило на погодження 

проєкт Стратегії економічного розвитку 

Донбасу 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України направило на 

погодження центральним органам виконавчої 

влади та місцевим органам влади Донецької та 

Луганської областей …

 

 

Якими будуть «зимові» ціни на газ? 

АНАЛІТИКА 

Вартість газу в Європі близька до річних 

максимумів. Наш “Нафтогаз” жовтневу ціну не 

підвищив. А як буде в опалювальний сезон?

 

 

НБУ оскаржить судове рішення щодо 

скасування штрафу на банк «Альянс» 

Національний банк планує оскаржити в 

касаційному порядку рішення судів попередніх 

інстанцій про скасування рішення НБУ про 

накладення штрафу на банк «Альянс». 

 

 

Визволений із російського полону буксир 

«Яни Капу» відремонтують за п'ять 

мільйонів 

Визволений із російського полону буксир "Яни 

Капу" буде відремонтований вдвічі дешевше, 

ніж було заявлено в тендерній документації, - 

за 4,99 млн грн.
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Жорстке оподаткування грального бізнесу 

відштовхне іноземців – експерт 

Ринок азартних ігор запуститься лише за умови 

привабливих умов для операторів та гравців, а 

підвищити податки для цього бізнесу можна з 

часом. 

 

 

МКІП планує в бюджеті мільярд на 

створення мережі центрів культурних 

послуг в ОТГ 

Міністерство культури та інформаційної 

політики перетворить старі клуби й бібліотеки 

в сільській місцевості на сучасні центри з 

надання якісних культурних послуг, для чого в 

новому бюджеті передбачає 1 млрд грн.

 

 

 

В Україні зібрали майже 40 мільйонів тонн 

зерна 

Станом на 1 жовтня українські аграрії зібрали 

51,8 млн тонн основних культур із площі в 16,8 

млн га. Зокрема, зернових та зернобобових 

культур намолочено 39,9 млн тонн із 10,8 млн 

га (70% прогнозованих площ).

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Обмін полоненими затримується, бо з 

ОРДЛО досі не дали списків - Зеленський 

Обмін полоненими із представниками 

тимчасово окупованих територій ОРДЛО 

затримується через те, що інша сторона досі не 

надала списки на обмін. 
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МОН розбереться, чому донці загиблого 

штурмана Ан-26 відмовили у зарахуванні до 

школи 

Міністерство освіти та науки проведе 

службове розслідування за фактом відмови у 

зарахуванні доньки загиблого штурмана Ан-26 

до школи в Харкові.

 

 

Суд у Росії залишив двох кримських татар 

під арештом до 15 грудня 

Третій Апеляційний суд в Сочі (РФ) залишив 

без змін рішення суду першої інстанції про 

продовження до 15 грудня арешту двом 

фігурантам другої сімферопольської групи 

«справи Хізб ут-Тахрір» Владлену 

Абдулкадирову і Рустему Сейтхалілову.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Нова експертиза підтвердила майже 40 

мільярдів збитків у справі Роттердам+ 

У справі про штучне завищення ціни на 

вугілля і електроенергію за формулою 

«Роттердам+» з’явилися результати нової 

експертизи, яка встановила наявність збитків 

від формули у розмірі 40 млрд грн. 

 

 

Антикорупційний суд розглядатиме «газову 

справу» Онищенка 5 жовтня 

Вищий антикорупційний суд продовжить 

розгляд так званої «газової справи», 

фігурантом якої є колишній народний депутат 

Олександр Онищенко, 5 жовтня. 
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Київська будівельна компанія вивела в 

офшори понад 500 мільйонів - СБУ 

Служба безпеки України викрила групу 

менеджерів однієї зі столичних будівельних 

компаній та кількох підконтрольних 

інвестиційних фондів, які налагодили 

протиправний фінансовий механізм …

 

 

Пожежі на Луганщині: слідство розглядає 

чотири основні версії виникнення 

Слідство розглядає чотири основні версії 

виникнення масштабних пожеж на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Політична реклама: ОПОРА назвала 

найактивніших «юзерів» соцмереж 

На рекламу в соціальній мережі Фейсбук у 

вересні політичні сили, які беруть участь у 

виборчій кампанії, витратили від 1 млн 150 

тис. дол. до 1 млн 400 тис. дол.

 

 

Шкільні канікули можуть посунути на 10 

днів, аби «розвести» вибори та навчання 

Шкільні канікули можуть розпочатися на 10 

днів раніше у зв'язку з проведенням місцевих 

виборів.
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У Дніпрі відкрили виставку Ройтбурда 

«Хроніки чумного року» ФОТО, ВІДЕО  

У Дніпровському художньому музеї 

відкрилася виставка одеського художника 

Олександра Ройтбурда “Хроніки чумного 

року”. 

 

 

 

Біг, прибирання та робота в садку: вчені 

знайшли «антидепресанти» для літніх 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Група португальських вчених провела 

дослідження й з'ясувала, що фізична активність 

щонайменше раз на тиждень протягом життя 

може суттєво захистити людину від 

депресивних симптомів у похилому віці.

 

 

Альбом колискових на підтримку дітей з 

інвалідністю презентують на онлайн-

концерті 

 На онлайн-концерті, який відбудеться 2 

жовтня о 19:00, буде презентовано 

інклюзивний проєкт "Колискові для Олекси".

 

Авіатроща під Чугуєвом, вогонь на 

Луганщині й Рада на карантині ФОТО 

ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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