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ТОП
Венедіктова – прокурору Білорусі: Україна
вимагатиме екстрадиції "вагнерівців"
Україна має намір подати запит щодо
екстрадиції 28 затриманих у Білорусі
бойовиків ПВК Вагнера.

Президент підтвердив, що у ТКГ
працюватиме Вітольд Фокін
Володимир Зеленський підтвердив, що у ТКГ
працюватиме перший прем'єр-міністр України
(1990-1992 рр.) Вітольд Фокін.

Зеленський зареєстрував у Раді
законопроєкт про підвищення "мінімалки"
Президент Володимир Зеленський
зареєстрував у ВР законопроєкт №3963 "Про
внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2020 рік", яким
пропонується підвищити розмір мінімальної
заробітної плати.

У Бейруті 30 українців звернулися по
фінансову допомогу – Кулеба
Три українські родини в Бейруті повідомили в
Посольство України в Лівані про значне
пошкодження їхнього житла, ще 30 наших
співгромадян звернулися про невелику
грошову допомогу.

Миколаївський порт спростовує
інформацію про зберігання аміачної селітри
Миколаївський морський порт спростовує
інформацію щодо зберігання аміачної селітри,
про що раніше написали деякі ЗМІ.

УКРАЇНА І СВІТ
Документ щодо деокупації Криму
скоординували і передадуть РНБО – Кулеба
Органи виконавчої влади на нараді під
головуванням віцепрем'єр-міністра – міністра з
питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій Олексія

Лукашенко кличе генпрокурорів РФ і
України - розібратися з бойовиками
"Вагнера"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко
доручив запросити до Білорусі генеральних
прокурорів Росії і України для розгляду
ситуації із затриманими бойовиками російської
ПВК «Вагнера».

Білорусь поки не дала офіційної згоди на
екстрадицію "вагнерівців" - Кулеба
Київ наразі не отримував від Мінська
офіційного підтвердження щодо готовності
екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі
бойовиків російської ПВК Вагнера, які брали
участь у воєнних діях на Донбасі.

Шмигаль подякував Дуді за сказані на
інавгурації слова підтримки Україні
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував
Президенту Польщі Анджею Дуді за сказані
під час інавгурації слова підтримки Україні.

КОРОНАВІРУС
1318 нових випадків COVID-19: чи
переламаємо загрозливу тенденцію
АНАЛІТИКА
Невтішних і добре аргументованих прогнозів,
на жаль, не уникнути – захворюваність знову
зростає, і не лише в Україні

Як правильно підготуватися до ПЛР-тесту
ІНФОГРАФІКА
Центр громадського здоров’я України
рекомендує здавати ПЛР-тести вранці, відразу
після нічного сну.

В Івано-Франківській облраді - спалах
коронавірусу
Серед працівників виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради стався спалах
коронавірусної інфекції.

В Україні планують робити до 25 тисяч
ПЛР-тестів на добу вже у вересні
Міністерство охорони здоров’я планує у
вересні збільшити кількість тестувань на
COVID-19 до 25 тисяч ПЛР-тестів на добу.

Повернення вболівальників на стадіони
може стати катастрофою – ВООЗ
Повернення вболівальників на трибуни
стадіонів може призвести до нового спалаху
коронавірусу.

УКРАЇНА
Жодних вільних економічних зон на Донбасі
до відновлення контролю України бути не
може - Клімкін
Ідею надання Донецькій і Луганській областям
статусу вільних економічних зон можна буде
обговорювати тільки після гарантування там
безпеки та відновлення повного контролю
України.

Зеленський — про перемир’я на Донбасі:
Гарантувати нічого не можу, "тримаємо
кулаки" ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський наголошує,
що дотримання режиму повного і всеосяжного
припинення вогню залежить не тільки від
України,

У разі виборів до Ради прохідний бар'єр
подолали б чотири партії ОПИТУВАННЯ
Якби парламентські вибори проводилися
наступної неділі, то п'ятивідсотковий бар'єр
подолали б чотири парії: "Слуга народу",
"Опозиційна платформа – За життя",
"Європейська солідарність" і "Батьківщина".

В "Укртрансгазі" змінилося керівництво
Сергій Олексієнко залишив посаду
генерального директора АТ "Укртрансгаз",
тимчасово здійснює повноваження
гендиректора компанії заступник голови
правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

Озеро "Гарячка" на Дарниці небезпечне для
киян
Озеро "Гарячка", що є золовідвалом
Дарницької ТЕЦ, несе небезпеку для киян.

ЕКОНОМІКА
$5,3 мільярда з початку року: звідки в
Україну переказували гроші
За січень-червень 2020 року обсяг приватних
переказів коштів до України офіційними та
неформальними каналами становив 5,365 млрд
доларів, з України – 246 млн доларів.

Українські виші отримають понад €9
мільйонів у межах 10 проєктів Erasmus+
Кілька десятків українських університетів,
науково-дослідні установи та підприємства, а
також низка міністерств візьмуть участь в 10
проєктах Програми ЄС Erasmus+ з
фінансуванням понад 9 млн євро.

Великий розпродаж: Малюська
переконаний, що в’язниці цікаві багатьом
інвесторам ФОТО
Міністерство юстиції розпочало масовий
розпродаж майна пенітенціарної системи.

Транзит російського газу скоротився на
44%
За 7 місяців 2020 року оператор ГТС України
протранзитував 29,8 млрд кубометрів
російського газу, що на 44% менше, ніж за той
самий період торік (53,2 млрд кубометрів).

ПРАВА ЛЮДИНИ
Підпал будинку: Шабунін отримав статус
потерпілого
Активіст Віталій Шабунін повідомив, що
отримав статус потерпілого у кримінальному
провадженні щодо пожежі його будинку.

У Денісової відреагували на виселення
громади ПЦУ в окупованому Криму
Припис про виселення громади ПЦУ із собору
в окупованому Сімферополі є черговим кроком
для знищення української культурно-релігійної
громади.

Окупанти залишили під арештом трьох
кримських татар
Київський «суд» продовжив утримання в
сімферопольському СІЗО Сейтумеру
Сейтумерову, Осману Сейтумерову і Рустему
Сейтхалілову, давши згоду на їх

ПРАВОПОРЯДОК
Апеляційний суд скасував арешт колекції
картин Порошенка
Київський апеляційний суд скасував арешт
колекції 42 картин і однієї літографії п’ятого
президента Петра Порошенка.

У КСУ знову оскаржили кримінальну
відповідальність за незаконне збагачення
До Конституційного Суду надійшло подання
47 народних депутатів щодо кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення.

У Львові активістка облилася бензином та
намагалася себе підпалити
У Львові очільниця всеукраїнської громадської
організації «Об’єднання добровольців» Олена
Живко облила себе бензином і намагалася
підпалити,

ЕКСКЛЮЗИВ
ВЕЗ на Донбасі: шлях до реінтеграції чи, як
із Кримом, поміч окупантам?
(АНАЛІТИКА)
Укрінформ збирав думки експертів щодо
висловленої Леонідом Кравчуком ідеї
створення на Донеччині та Луганщині вільної
економічної зони

«Бебі-бокси» повернуться? Адже просили і
батько, і мати, і ЮНІСЕФ (АНАЛІТИКА)
Монетизація пакунків малюка – якраз той
випадок, коли гроші не кращий спосіб вияву
державної турботи про родини з дітьми

Карма Боржави: як не вітряки, то
Олімпіада (АНАЛІТИКА)
Чому ідея туристичного кластера на Боржаві
викликала сумніви, і як владі знову не
посваритися із захисниками природи?

СУСПІЛЬСТВО
Чорногорія дозволила в'їзд українцям без
обмежень
Громадяни України з 7 серпня зможуть в'їхати
до Чорногорії без додаткових обмежень.

SkyUp запустить рейси Київ – Стамбул із 25
вересня
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines
запустить рейси з Києва до Стамбула
(Туреччина) з 25 вересня цього року.

Дві третини українців не були у відпустці та
не планують її
Не були у відпустці та не планують цього
робити 66% українців, а серед тих, хто вже був
у відпустці або тільки планує її, лише 9%
виїжджали або планують поїхати за кордон.

Турецький телеканал знімає фільм про
Львів для проєкту "Перехрестя культур"
ВІДЕО
Знімальна група турецького телеканалу BeinIZ
прибула до Львова, де проведе зйомки серії для
документального телепроєкту «Перехрестя
культур», що

Прем’єра фільму "Погані дороги"
відбудеться у жовтні
Режисерський дебют відомої сценаристки та
драматурга Наталії Ворожбит - фільм «Погані
дороги», вперше покажуть в Україні цієї осені,
у кінопрокат він вийде навесні 2021-го.

У Києві відбудеться забіг у пам'ять загиблих
захисників України
У Києві 26 вересня відбудеться забіг на честь
вшанування пам’яті захисників України “Шаную воїнів, біжу за героїв України”.
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