
Єдина країна – Дайджест 28.07.21

 

 

ТОП 

 

Падіння літака на Франківщині: разом з 

українським пілотом загинули троє 

американців 

В авіатрощі поблизу с. Шепарівці 

Коломийського району Івано-Франківської 

області разом із пілотом Ігорем Табанюком 

загинули троє громадян США, які приїхали на 

відпочинок.

 

Генерал Залужний: що відомо про нового 

головнокомандувача ЗСУ ІНФОГРАФІКА 

27 липня 48-річного генерал-майора Валерія 

Залужного призначено Головнокомандувачем 

Збройних Сил України
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Ціну на електроенергію для населення не 

змінять до кінця серпня - Кабмін 

Кабінет Міністрів продовжив дію покладання 

спеціальних обов'язків (ПСО) стосовно 

продажу електроенергії для населення до 31 

серпня, зберігши ціну 1,68 грн/кВт-год.

 

Привласнення Межигір'я: НАБУ та САП 

просять арештувати Януковича і його сина 

НАБУ і САП подали до Вищого 

антикорупційного суду клопотання про 

обрання запобіжних заходів у вигляді 

тримання під вартою експрезиденту Віктору 

Януковичу і його синові.

 

Резніков представлятиме Україну в ТКГ, 

якщо Кравчук не зможе за станом здоров'я 

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Олексій 

Резніков заявив, що представлятиме Україну 

під час засідань Тристоронньої контактної 

групи, якщо керівник української делегації в 

ТКГ Леонід Кравчук не зможе це зробити за 

станом здоров'я.

 

Нові правила в’їзду в Україну – кому буде 

не потрібна самоізоляція 

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови 

№1236 від 9 грудня 2020 року, які мають 

сприяти виявленню та протидії 

розповсюдженню коронавірусу, зокрема його 

“Дельта”-штаму. Зокрема, для громадян, які 

повертаються в Україну необхідна довідка про 

два або одне щеплення від COVID-19.
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В Україні підтвердили 17 випадків 

зараження штамом Delta 

Станом на 28 липня в Україні підтверджено 17 

випадків зараження коронавірусом штаму 

"Дельта".

 

Одне хрещення – дві України? 

Короткі підсумки про святкування річниці 

Хрещення України-Руси

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Участь у саміті Кримської платформи 

підтвердили 28 держав та міжнародних 

організацій 

Вже 28 держав та міжнародних організацій 

підтвердили участь у саміті Кримської 

платформи 23 серпня в Києві.

 

Німеччина запевнила у готовності до 

консультацій щодо Nord Stream 2 – Офіс 

Президента 

Уповноважений з питань Східної Європи, 

Кавказу та Центральної Азії Міністерства 

закордонних справ Федеративної Республіки 

Німеччина Маттіас Люттенберг заявив про 

готовність німецької сторони до проведення 

консультацій щодо Північного потоку–2, 

ініційованих Україною.
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Україна обговорює дату поїздки Кулеби та 

Єрмака до Вашингтона із Білим домом і 

Держдепом 

Дата поїздки до Вашингтона міністра 

закордонних справ та керівника Офісу 

Президента для підготовки візиту Глави 

Української держави Володимира Зеленського 

до США наразі опрацьовується з Білим домом і 

Державним департаментом.

 

РФ контролює окупований схід України і 

має відповідати за порушення «тиші» – 

Подоляк 

Рух до тривалого миру на сході України має 

розпочатися з безумовного та якнайшвидшого 

припинення обстрілів, і Росія, яка контролює 

тимчасово окуповані території Донеччини й 

Луганщини, має нести відповідальність за 

виконання домовленостей про припинення 

вогню.

 

Україна відправить Литві колючий дріт для 

захисту кордону з Білоруссю 

Литва звернулася до України з проханням 

надати гуманітарну допомогу у вигляді 

колючого дроту для зміцнення кордону через 

критичне зростання кількості нелегальних 

мігрантів, які потрапляють у країну з території 

Білорусі.

 

На параді у День Незалежності будуть 

присутні десятки зарубіжних гостей – 

Кулеба 

На параді з нагоди Дня Незалежності будуть 

присутні десятки зарубіжних гостей на знак 

підтримки України і поваги до її Збройних 

Сил.
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Україна підпише угоду зі США про 

розвиток військово-технічних проєктів 

Кабмін своїм розпорядженням схвалив проєкт 

Угоди між урядом України та урядом США 

про проєкти у сфері досліджень, розробок, 

випробувань і оцінки та уповноважив міністра 

оборони Андрія Тарана підписати згадану 

угоду.

 

Військові навчання з представниками 15 

країн-членів НАТО пройдуть в Україні у 

вересні 

В Україні проведуть стратегічно командно-

штабні навчання “Об’єднані зусилля – 2021”, в 

яких візьмуть участь близько 15 країн-членів 

НАТО та партнерів.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Зниження уваги і пам’яті після COVID-19 – 

нова реальність для багатьох, але на щастя 

– тимчасова 

Ті, хто зіткнувся з порушенням когнітивних 

здібностей після хвороби, кажуть: про це треба 

попереджувати ще в лікарні

 

 

Друга доза AstraZeneca не підвищує ризику 

утворення тромбів – виробник 

Дослідження показали, що друга доза вакцини 

AstraZeneca від COVID-19 не підвищила ризик 

утворення рідкісних тромбів.
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Чи можна відрізнити побічні ефекти 

вакцинації від симптомів COVID-19 

Вчені з Королівського коледжу Лондона 

проаналізували відмінності між поширеними 

побічними ефектами від вакцинації і ранніми 

симптомами коронавірусної інфекції.

 

Третя доза Pfizer збільшує рівень антитіл 

проти штаму Delta в 11 разів – виробник 

Компанія Pfizer заявила, що після щеплення 

третьої дози її вакцини Pfizer/BioNTech проти 

коронавірусу, рівень антитіл проти штаму 

«Дельта» у п’ять разів вищий, ніж після другої 

дози. 

 

В Україні змінили план вакцинації від 

COVID-19 

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до 

Національного плану вакцинопрофілактики 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

 

За добу вакцинували від COVID-19 ще 

понад 143 тисячі українців 

У вівторок, 27 липня, в Україні вакцинували 

проти коронавірусу 143 328 людей. 
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Поствакцинальний імунітет до COVID-19: 

захист не 100%, але від тяжких форм – 

майже 

Майбутнє пандемії визначиться у найближчі 

місяці, але вже зараз учені бачать привід для 

оптимізму – тривалий імунітет до ковіду

 

УКРАЇНА 

 

Ані масок, ані питної води: Зеленський 

дорікнув владі Києва організацією ходи 

УПЦ МП 

Президент України Володимир Зеленський 

вважає, що столична влада не організувала 

належної комунікації з віруючими під час 

масових заходів УПЦ МП, приурочених до 

1033-ї річниці Хрещення Київської Русі-

України.

 

 

В Україні запровадили збір біометричних 

даних іноземців для оформлення віз 

Кабінет Міністрів запровадив збір 

біометричних даних іноземців та осіб без 

громадянства при оформленні віз для в’їзду в 

Україну. Зміни застосовуються з 1 січня 2022 

року.

 

Держава забезпечує доступними ліками 

майже три мільйони українців – Шмигаль 

В Україні до програми "Доступні ліки" 

долучилося більше 10 тисяч аптек, тепер 

держава забезпечує доступними ліками майже 

3 млн українців.
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Президент увів Залужного до складу РНБО 

Президент Володимир Зеленський увів 

головнокомандувача Збройних сил України 

Валерія Залужного до складу Ради 

національної безпеки і оборони.

 

До 250 тисяч COVID-щеплень на добу: 

Зеленський розраховує на прискорення 

вакцинації 

До вересня інфраструктура вакцинації в 

Україні має бути готова до проведення 200-250 

тисяч щеплень від коронавірусу на добу.

 

Щорічну допомогу для ветеранів планують 

«прив’язати» до прожиткового мінімуму 

Уряд планує визначити щорічну разову 

грошову допомогу, яка до 5 травня 

виплачується ветеранам та жертвам нацистких 

переслідувань, у відсотках до прожиткового 

мінімуму.

 

На Сумщині запускають першу в області 

сонячну електростанцію 

У Тростянецькій громаді Сумщини вводять в 

експлуатацію першу в області сонячну 

електростанцію, споруджену коштом 

німецьких інвесторів.
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ЕКОНОМІКА 

 

Цьогоріч перекази трудових мігрантів в 

Україну можуть сягнути $13,3 мільярда - 

НБУ 

За прогнозами Національного банку перекази 

трудових мігрантів у цьому році збільшаться 

на 11% – до близько $13,3 млрд за рахунок 

відновлення економік країн.

 

Середня зарплата за рік збільшилася майже 

на 24% — Держстат 

Середня номінальна зарплата українців за 

червень 2021 року була на 23,6% більшою за 

ту, яку вони отримали за червень 2020 року, і 

становила 14 313 грн.

 

Продаж валюти населенням з початку року 

перевищив $2 мільярди - Данилишин 

Чистий продаж іноземної валюти населенням з 

початку року перевищив 2 млрд доларів США 

та виступав вагомим чинником збалансування 

попиту та пропозиції валюти на ринку.

 

Система Prozorro за 5 років заощадила 

Україні ₴190 мільярдів – Мінекономіки 

За п'ять років роботи система публічних 

закупівель Prozorro заощадила країні 190 млрд 

грн. 
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Управителем майна Оператора на ринку 

електроенергії стало Міненерго 

Кабінет Міністрів визначив Міністерство 

енергетики уповноваженим органом 

управління єдиного майнового комплексу 

державного підприємства "Оператор ринку".

 

 

Легалізація доходів від операцій із 

криптоактивами сприятиме детінізації 

ринку – Мінцифри 

Легалізація доходів від операцій із 

криптоактивами дозволить громадянам 

задекларувати свої доходи у криптовалюті та 

сплачувати податки. 

 

Уряд затвердив фінплан Турбоатома на 2021 

Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план 

на 2021 рік АТ "Турбоатом".

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Етапований з Криму політв'язень Федоров 

захворів на коронавірус у російському СІЗО 

Політв'язень з Криму Олег Федоров під час 

етапування потрапив у лікарню після спалаху 

коронавірусу в СІЗО Новоросійська.
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Політв’язень Шихаметов потребує 

термінового медобстеження – Денісова 

В тимчасово окупованому Криму український 

політв’язень, кримський татарин Яшар 

Шихаметов потребує термінового медичного 

обстеження та лікування.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Розкрадання в Укрзалізниці: перед судом 

постануть 15 посадовців 

Перед судом постануть 15 посадовців, 

викритих СБУ на розкраданні десятків 

мільйонів гривень Укрзалізниці.

 

Порушник, через якого загинув 

прикордонник, знову попався на 

контрабанді 

На Закарпатті прикордонний наряд знову 

затримав на контрабанді фігуранта 

правопорушення, після якого загинув офіцер 

Вадим Березенський.

 

Фальшиві дипломи та COVID-сертифікати: 

на Хмельниччині виявили підпільну 

друкарню 

У Хмельницькій області правоохоронці 

викрили підпільне виробництво фальшивих 

дипломів, посвідчень та COVID-сертифікатів.
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Два мільйони за шість років: чиновники на 

Запоріжжі крали гроші у медиків 

Запорізькі слідчі завершили досудове 

розслідування відносно членів організованої 

злочинної групи, які привласнили понад два 

мільйони гривень бюджетних коштів – 

зарплатні, нарахованої медикам Вільнянської 

лікарні.

 

СБУ викрила мільйонні розтрати 

бюджетних грошей у держкорпорації 

СБУ разом з НАБУ та САП викрили 

масштабну корупційну схему в АТ «Державна 

продовольчо-зернова корпорація України». 

Колишній директор філії держпідприємства 

підозрюється у розтраті майже 15 млн 

бюджетних гривень.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зараз для українців відкриті 124 країни 

світу - Кулеба 

Громадяни України наразі можуть 

подорожувати до 124 країн світу, в тому числі 

для них відкриті популярні туристичні 

напрямки.

 

Теніс: Світоліна зіграє півфінал Олімпіади-

2020 у четвер о 12:00 

У четвер, 29 липня, українська тенісистка 

Еліна Світоліна зіграє поєдинок 1/2 фіналу 

Олімпійських ігор в Токіо проти чешки 

Маркети Вондроушової.
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«Тисячі років і один знак»: Зеленський 

привітав українців із Хрещенням Київської 

Русі 

Президент України Володимир Зеленський 

привітав українців із 1033-ю річницею з Дня 

хрещення Київської Русі-України.

 

Лише 7% хворих на гепатит С знають про 

свою недугу – сумна статистика МОЗ 

Лише 7% хворих на гепатит С знають про свій 

статус та лікуються.

 

СБУ дозволила чотирьом російським 

гуртам приїхати на «Файне Місто» у 

Тернопіль 

Служба безпеки України завершила перевірку 

російських громадян, які приїдуть на музичний 

фестиваль «Файне Місто» у Тернопіль, і не 

виявила підстав забороняти їм виступати.
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