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ТОП 

 

ООН не сприйняла ідею призначити 

спецпредставника в Україні - Чапутович 

Пропозиція Польщі щодо призначення 

спеціального представника генерального 

секретаря ООН з питань України не отримала 

схвалення в організації. 

 

Польща підтримує пропозицію Зеленського 

розширити "нормандський формат" 

Польща підтримує пропозицію Президента 

України щодо розширення "нормандського 

формату" і запрошення США та Великої 

Британії до участі у перемовинах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759692-oon-ne-sprijnala-ideu-priznaciti-specpredstavnika-v-ukraini-caputovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759692-oon-ne-sprijnala-ideu-priznaciti-specpredstavnika-v-ukraini-caputovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759675-polsa-pidtrimue-propoziciu-zelenskogo-rozsiriti-normandskij-format.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759675-polsa-pidtrimue-propoziciu-zelenskogo-rozsiriti-normandskij-format.html


 

США можуть вийти зі СОТ - Трамп 

 Господар Білого дому пригрозив, що США 

можуть вийти зі складу Світової організації 

торгівлі.

 

СВІТ 

 

Військова співпраця США з Туреччиною 

триватиме - генерал Херріген 

Політичні наслідки співпраці Туреччини з 

Росією у військово-технічній сфері не 
заважають продовженню ефективної 

військової взаємодії між Вашингтоном і 

Анкарою. 

 

Ібіцагейт: у колишнього віцеканцлера 

Австрії провели обшук 

Прокуратура Австрії з боротьби з 

економічними злочинами та корупцією 

провела серію обшуків, у тому числі в 
колишнього віцеканцлера, очільника 

правопопулістської Австрійської партії 

свободи (FPÖ) Гайнца-Крістіана Штрахе.

 

Відлуння Ібіцагейту: в Австрії підрахували 

ціну дострокових парламентських виборів 

Проведення дострокових виборів до 

Національної ради Австрії 29 вересня 

коштуватиме федеральній владі та 

муніципалітетам близько 20 млн євро. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2759707-ssa-mozut-vijti-zi-sot-tramp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2759707-ssa-mozut-vijti-zi-sot-tramp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759718-vijskova-spivpraca-ssa-z-tureccinou-trivatime-general-herrigen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759718-vijskova-spivpraca-ssa-z-tureccinou-trivatime-general-herrigen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759724-ibicagejt-u-kolisnogo-vicekanclera-avstrii-proveli-obsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759724-ibicagejt-u-kolisnogo-vicekanclera-avstrii-proveli-obsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759685-vidlunna-ibicagejtu-v-avstrii-pidrahuvali-cinu-dostrokovih-parlamentskih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759685-vidlunna-ibicagejtu-v-avstrii-pidrahuvali-cinu-dostrokovih-parlamentskih-viboriv.html


 

Президент Литви переконаний - говорити з 

Путіним немає про що 

Президент Литви Ґітанас Науседа не бачить 
жодних підстав для контакту з російським 

лідером Володимиром Путіним.

 

Трамп повідомив, що Китай стягує війська 

до кордону з Гонконгом 

За даними розвідки США Китай стягує війська 
до кордону із Гонконгом, повідомив Дональд 

Трамп та закликав усіх до спокою. 

 

 

В аеропорту Гонконгу поліція застосувала 

сльозогінний газ 

Правоохоронці застосували сльозогінний газ 

проти учасників протестів у міжнародному 
аеропорту Гонконгу, робота якого заблокована 

вже другий день поспіль.

 

Німецькі активісти, обурені політикою 

уряду, заблокували автопотяг 

У ФРН активісти на знак протесту проти 

транспортної та кліматичної політики уряду 
заблокували колію, якою мав їхати потяг з 

новими автомобілями Volkswagen.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759665-prezident-litvi-perekonanij-govoriti-z-putinim-nemae-pro-so.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759665-prezident-litvi-perekonanij-govoriti-z-putinim-nemae-pro-so.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759671-tramp-povidomiv-so-kitaj-stague-vijska-do-kordonu-z-gonkongom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759671-tramp-povidomiv-so-kitaj-stague-vijska-do-kordonu-z-gonkongom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759668-v-aeroportu-gonkongu-policia-zastosuvala-slozoginnij-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759668-v-aeroportu-gonkongu-policia-zastosuvala-slozoginnij-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759680-nimecki-aktivisti-obureni-politikou-uradu-zablokuvali-avtopotag.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2759680-nimecki-aktivisti-obureni-politikou-uradu-zablokuvali-avtopotag.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія оголосила персоною нон грата 

українського дипломата 

Москва оголосила персоною нон грата 
співробітника генконсульства України в 

Санкт-Петербурзі у відповідь на аналогічні дії 

Києва щодо російського дипломата.

 

Проміжне рішення Нідерландів щодо 

"скіфського золота" доволі небезпечне - 

експерт 

Ухвалене в Нідерландах проміжне рішення 
суду про надання додаткової інформації сторін 

протягом двох місяців щодо археологічних 

артефактів - виставки «Крим - золотий острів у 
Чорному морі» - може мати небезпечні 

наслідки для України.

 

УКРАЇНА 

 

Коли гинуть наші солдати, говорити про 

стійке перемир’я не можна - Данилюк 

Секретар РНБО Олександр Данилюк визнав 
зрив “хлібного перемир’я” на Донбасі, але 

висловив сподівання, що інтенсивність 

обстрілів з боку окупантів буде меншою. 

 

Звільнення полонених може відбутися за два 

місяці - Безсмертний 

Увільнений з посади представника України в 
робочій підгрупі з політичних питань 

Тристоронньої контактної групи Роман 

Безсмертний припускає, що в найближчі 
півтора-два місяці може відбутися звільнення 

полонених.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759650-rosia-ogolosila-personou-non-grata-ukrainskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759650-rosia-ogolosila-personou-non-grata-ukrainskogo-diplomata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2759645-promizne-risenna-niderlandiv-sodo-skifskogo-zolota-dovoli-nebezpecne-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2759645-promizne-risenna-niderlandiv-sodo-skifskogo-zolota-dovoli-nebezpecne-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2759645-promizne-risenna-niderlandiv-sodo-skifskogo-zolota-dovoli-nebezpecne-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2759645-promizne-risenna-niderlandiv-sodo-skifskogo-zolota-dovoli-nebezpecne-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2759660-koli-ginut-nasi-soldati-govoriti-pro-stijke-peremira-ne-mozna-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2759660-koli-ginut-nasi-soldati-govoriti-pro-stijke-peremira-ne-mozna-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759636-zvilnenna-polonenih-moze-vidbutisa-za-dva-misaci-bezsmertnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759636-zvilnenna-polonenih-moze-vidbutisa-za-dva-misaci-bezsmertnij.html


 

Прокуратура АРК ідентифікувала понад 

тисячу учасників окупації Криму 

Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка 
зараз перебуває в Києві, ідентифікувала вже 

понад тисячу осіб, підозрюваних в участі в 

"самообороні" Криму.

 

 

На Херсонщині готуються створити 

унікальний прапор України 

У Херсонській області створять найдовший 
прапор України - його складуть зі знамен, 

привезених із зони ООС волонтерами та 

військовими. Цю акцію буде присвячено 

до Дня Державного прапора.

 

Укртрансбезпека саботує роботу вагових 

комплексів - радник глави Херсонської 

ОДА 

Радник очільника Херсонської ОДА Богдан 
Ковальов вважає, що Укртрансбезпека саботує 

в регіоні роботу комплексів для зважування та 

контролю ваги вантажних автомобілів 

 

У киян найпопулярніші проєкти 

Громадського бюджету в галузі освіти - 

КМДА 

 Цьогоріч переможцями Громадського 
бюджету стали 554 проєкти, на фінансування 

яких із міської скарбниці було виділено 160 

мільйонів гривень.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2759652-prokuratura-ark-identifikuvala-ponad-tisacu-ucasnikiv-okupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2759652-prokuratura-ark-identifikuvala-ponad-tisacu-ucasnikiv-okupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2759728-na-hersonsini-gotuutsa-stvoriti-unikalnij-prapor-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2759728-na-hersonsini-gotuutsa-stvoriti-unikalnij-prapor-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2759715-ukrtransbezpeka-sabotue-robotu-vagovih-kompleksiv-radnik-glavi-hersonskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2759715-ukrtransbezpeka-sabotue-robotu-vagovih-kompleksiv-radnik-glavi-hersonskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2759715-ukrtransbezpeka-sabotue-robotu-vagovih-kompleksiv-radnik-glavi-hersonskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2759715-ukrtransbezpeka-sabotue-robotu-vagovih-kompleksiv-radnik-glavi-hersonskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2759702-u-kian-najpopularnisi-proekti-gromadskogo-budzetu-v-galuzi-osviti-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2759702-u-kian-najpopularnisi-proekti-gromadskogo-budzetu-v-galuzi-osviti-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2759702-u-kian-najpopularnisi-proekti-gromadskogo-budzetu-v-galuzi-osviti-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2759702-u-kian-najpopularnisi-proekti-gromadskogo-budzetu-v-galuzi-osviti-kmda.html


 

Два суди на Донеччині та Луганщині 

залишатимуться без суддів - ВККСУ 

Авдіївський міський суд Донецької області та 
Станично-Луганський районний суд 

Луганщини протягом певного часу 

залишатимуться без суддів.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Донбас: окупанти 13 разів стріляли із 

кулеметів та гранатометів по позиціях ЗСУ 

13 серпня збройні формування РФ та її 

найманці 13 разів порушили режим 

припинення вогню.

 

Окупанти розмістили десятки "Градів" і 

танків з порушенням "Мінська" - ОБСЄ 

СММ ОБСЄ зафіксувала 10 серпня на 

окупованій Луганщині 29 реактивних систем 

залпового вогню "Град", які були розміщені з 

порушенням ліній відведення.

 

В ОРЛО студента з проукраїнськими 

поглядами увʼязнили на шість років 

Бойовики "ЛНР" майже рік тому незаконно 

позбавили волі Сергія Русинова, студента з 

проукраїнськими поглядами.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2759714-dva-sudi-na-doneccini-ta-lugansini-zalisatimutsa-bez-suddiv-vkksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2759714-dva-sudi-na-doneccini-ta-lugansini-zalisatimutsa-bez-suddiv-vkksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2759730-donbas-okupanti-13-raziv-strilali-iz-kulemetiv-ta-granatometiv-po-poziciah-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2759730-donbas-okupanti-13-raziv-strilali-iz-kulemetiv-ta-granatometiv-po-poziciah-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2759688-okupanti-rozmistili-desatki-gradiv-i-tankiv-z-porusennam-minska-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2759688-okupanti-rozmistili-desatki-gradiv-i-tankiv-z-porusennam-minska-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2759691-v-orlo-studenta-z-proukrainskimi-pogladami-uvaznili-na-sist-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2759691-v-orlo-studenta-z-proukrainskimi-pogladami-uvaznili-na-sist-rokiv.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Бекірову стало гірше 

В окупованому Криму погіршився стан 
здоров'я українського політв'язня Едема 

Бекірова.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

14 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Перший Спас або Макотрус; міняємо 

пропасницю і меланхолію на “маковійську 

квітку” і гарний настрій 

 

Християни східного обряду святкують 

Медовий Спас 

 Християни східного обряду 14 серпня 

святкують Винесення чесних древ 
Животворчого Хреста Господнього – Перший 

або Медовий Спас.

 

У столичних кінотеатрах безкоштовно 

покажуть документальний фільм про 

Іловайськ 

У шести кінотеатрах Києва пройдуть прем'єрні 
покази документального фільма "Іловайськ. 

Лицарі неба".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2759633-bekirovu-stalo-girse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2759633-bekirovu-stalo-girse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759239-14-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759239-14-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2759734-hristiani-shidnogo-obradu-svatkuut-medovij-spas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2759734-hristiani-shidnogo-obradu-svatkuut-medovij-spas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759638-u-stolicnih-kinoteatrah-bezkostovno-pokazut-dokumentalnij-film-pro-ilovajsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759638-u-stolicnih-kinoteatrah-bezkostovno-pokazut-dokumentalnij-film-pro-ilovajsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759638-u-stolicnih-kinoteatrah-bezkostovno-pokazut-dokumentalnij-film-pro-ilovajsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759638-u-stolicnih-kinoteatrah-bezkostovno-pokazut-dokumentalnij-film-pro-ilovajsk.html


 

У музеї Шевченка покажуть історичне кіно 

про Крути 

Національний музей Тараса Шевченка 
запрошує на показ фільму "Крути 1918" та 

його обговорення.

 

Українська співачка спродюсує кінокомедію 

Перший проєкт продюсерського дебюту 

співачки Олі Полякової - кінокомедія "Зірки за 
обміном" - став переможцем 11-го конкурсу 

кінопроєктів Держкіно в категорії "Ігрові 

повнометражні національні фільми для 

широкої аудиторії".
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759648-u-muzei-sevcenka-pokazut-istoricne-kino-pro-kruti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759648-u-muzei-sevcenka-pokazut-istoricne-kino-pro-kruti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759654-ukrainska-spivacka-sprodusue-kinokomediu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2759654-ukrainska-spivacka-sprodusue-kinokomediu.html

