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ТОП
Зеленський — на передовій: Ніхто нічого не
збирається здавати
Українська влада не втомиться прагнути миру
та повернення наших людей і території, адже
цього хоче весь український народ.

Уряд та керівники регіонів домовилися
щодо роботи транспорту в "червоних" зонах
Уряд на позачерговому засіданні внесе зміни
до постанов про карантинні заходи і скасує
повну заборону на роботу громадського
транспорту у "червоних" зонах.

В Україні до 15 вересня мають перевірити
умови зберігання селітри
В Україні до 15 вересня відповідальні органи
прозвітують про перевірки підприємств, які
зберігають аміачну селітру.

Помер син Віктора Павліка
У відомого українського співака Віктора
Павліка помер 21- річний син Павло, який
страждав на онкологічне захворювання.

У Нацпарку "Тузловські лимани" від граду
загинули сотні птахів
У Національному природному парку
"Тузловські лимани" від граду загинули сотні
птахів, у тому числі, рідкісних.

Просто слухай: уривок із книги Марини
Гримич «Юра» ПОДКАСТ
Пропонуємо послухати уривок із роману
Марини Гримич «Юра», який є продовженням
роману «Клавка».

УКРАЇНА І СВІТ
МЗС закликає світ посилити тиск на Росію
через агресію проти Грузії та України
ЗАЯВА
Міністерство закордонних справ України
закликало міжнародну спільноту посилити
міжнародний тиск і санкційний режим проти
Росії задля примушення її до припинення
агресії проти Грузії і України та деокупації
їхніх суверенних територій.

Не так перемир’я, як примушення Росії до
миру АНАЛІТИКА
Чим 29-та спроба встановити «тишу» на
Донбасі відрізняється від 28-ми попередніх?
Тим, що її вперше «вбудовано» в подальший
процес

Син українки – один з ліванських
рятувальників, що витягали людей з-під
завалів після вибуху в Бейруті
Ліванець Рані Халябі, який разом з іншими
рятувальниками витягав людей з-під завалів
після вибухів у Бейруті 4 серпня, є сином
українки-медика Лідії Халябі.

Єгипет вимагатиме негативні ПЛР-тести
для в'їзду, окрім туристичних зон
Усі мандрівники, що в'їжджають до Єгипту
сухопутними, морськими чи повітряними
шляхами, повинні мати при собі документ,
який підтверджує, що їх ПЛР-тест на
коронавірус негативний.

В українських освітньо-культурних
установах Нью-Йорка розповіли, як
витримують карантин ВІДЕО
Український інститут Америки та Український
музей в Нью-Йорку під час пандемії COVID-19
перешли в онлайн-формат, намагаючись в часи
карантину вижити та залучити більшу
аудиторію.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу зафіксували 1453 випадки
коронавірусу ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 7 серпня лабораторно
підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них
за добу – 1453.

В Україні оновили поділ на карантинні
зони: Харків - у "червоній", Тернопіль - у
"зеленій" КАРТА
В Україні змінили поділ на карантинні зони:
"зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону".

МОЗ: Оприлюднені карантинні зони - ще не
офіційні
Офіційні дані щодо визначення рівня
епідемічної безпеки поширення COVID-19
затверджуються лише за підсумками засідання
державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Кличко попереджає, що Київ може
повернутися до суворого карантину
Київський міський голова Віталій Кличко
попередив, що столиця може повернутися до
суворих карантинних обмежень у випадку
різкого сплеску

В Україні планують змінити критерії для
визначення епідеміологічно небезпечних зон
Кабінет Міністрів 10 серпня розгляне
пропозиції Міністерства охорони здоров’я
щодо розширення переліку критеріїв, які
будуть визначатися для встановлення різного
рівня епідеміологічної небезпеки.

Пекарню "Київхліба" закрили на карантин
через спалах коронавірусу
У Києві зафіксували спалахи коронавірусу на
підприємстві "Київхліб". Пекарню, де 37
працівників виявилися інфікованими, вже
закрили на карантин.

УКРАЇНА
Окупанти відкрили зі свого боку КПВВ
―Новотроїцьке-Оленівка‖
Окупанти почали пропускати на тимчасово
окуповану територію осіб через КПВВ
“Новотроїцьке - Оленівка”.

Стефанчук хоче відкрити дані про зарплати
в держкомпаніях ЗАКОНОПРОЄКТ
Перший заступник голови Верховної Ради
Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт
№3952 "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо забезпечення
відкритості інформації про розмір оплати праці
в державних компаніях".

Несправедливо вважати всіх чиновників
часів Януковича людьми старої влади Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
вважає несправедливим вважати усіх
чиновників часів експрезидента-втікача
Віктора Януковича людьми старої влади, бо і
там "були чесні і досвідчені люди".

Дніпропетровська облрада скасувала
рішення про дозвіл на видобуток урану в
області ФОТО
Депутати Дніпропетровської обласної ради
прислухались до думки людей та скасувала
своє рішення про дозвіл на дослідницькі
роботи запасів урану на території області.

Немчінов закликає мерів підготуватися до
"бездистанційного" 1 вересня
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов
закликав владу на місцях та у центрі якісно
підготуватися та забезпечити з 1 вересня
освітній процес у навчальних закладах,
відійшовши від дистанційного навчання.

За рік пасажиропотік між материковою
Україною та Кримом зменшився у 10 разів
Пасажиропотік між материковою Україною й
анексованим Кримом за добу зменшився в 10
разів у порівнянні з минулим роком.

ЕКОНОМІКА
Дії влади вбивають інвестиційну
привабливість "зеленої" енергетики –
представник галузі
Головною претензією до законодавства щодо
«зеленої» енергетики в Україні є закладена у
ньому можливість по ходу змінювати правила
у цьому секторі.

Справді маємо 19% падіння
агровиробництва? Це – як рахувати
За прогнозами експертів, компенсувати
недобір першого півріччя аграрії можуть
завдяки, ймовірно, рекордному врожаю
зернових і олійних культур

У КМДА кажуть, що не можна підвищувати
ціну на холодну воду через пандемію
Вартість холодної води та водовідведення
цього року не зросте. Місто не має наміру
погоджувати зміну тарифу в бік збільшення.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Мінську затримали українських
журналістів
У готелі "Мінськ" у столиці Білорусі затримали
штатних кореспондентів телеканалу
"Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія
Баранюка і Івана Гребенюка. Їх везуть до
Московського РУВС Мінська.

Захист Сулейманова має намір оскаржити
його недопуск на похорон загиблого сина
Захист кримського політв'язня Руслана
Сулейманова має намір оскаржити його
недопуск на похорон загиблого маленького
сина.

Суд у Москві завернув позов до колонії від
активіста, який захищав українських
моряків
Перовський суд Москви відмовив російському
активісту Костянтину Котову, який захищав
українських моряків, в адміністративному
позові до виправної колонії у Владимирській
області.

В Україні запустили освітній серіал з
протидії домашньому насильству
Міністерство цифрової трансформації за
підтримки МВС запускає освітній серіал
"Онлайн-інструменти протидії домашньому
насильству" на платформі Дія. Цифрова освіта.

ПРАВОПОРЯДОК
Воювали на Донбасі: Офіс генпрокурора
відкрив справи проти сотні іноземців
Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні
провадження за фактами участі понад 100
іноземних громадян у складі незаконних
збройних формувань РФ у збройному
конфлікті проти України.

У КСУ втретє оскаржили закон про
приватизацію Укррудпрому
До Конституційного Суду надійшло подання
45 народних депутатів щодо конституційності
закону "Про особливості приватизації
підприємств Державної акціонерної компанії
"Укррудпром".

З Подільського мосту вкрали 12 тросів Кличко заявив про саботаж
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до
правоохоронних органів через викрадення із
будівельного майданчика на ПодільськоВоскресенському мосту 12 нових вантів, які
мають тримати конструкцію.

ЕКСКЛЮЗИВ
Газовий ринок лібералізували. Але ціни
зросли не тому АНАЛІТИКА
Укрінформ узагальнює практику перших днів
роботи оновленої моделі ринку, рівень
конкуренції та цінові прогнози на недалеке
майбутнє

Довга дорога до Криму: чи варто їхати
зараз? АНАЛІТИКА
Росія, прикриваючись коронавірусом,
видавлює з окупованого Криму нелояльних
громадян

СУСПІЛЬСТВО
Співачці Глюкозі на три роки заборонили
в'їзд в Україну
Державна прикордонна служба заборонила
в'їзд до України на три роки російській
співачці Наталії Іоновій, яка виступає під
псевдонімом «Глюкоза», за незаконне
відвідування окупованого Криму.

У Львові назвали країни, звідки приймають
найбільше гостей
Польща, Білорусь, Туреччина, ФРН та Велика
Британія - топ-5 країн, звідки до Львова
приїжджає найбільше туристів.

Фільм ―Червоний‖ на Amazon Prime Video
доступний у 8 країнах
Стрічку «Червоний» Зази Буадзе, створену за
підтримки Державного агентства з питань кіно,
відтепер можна переглянути на Amazon Prime
Video.

В Україні вперше відбулася трансплантація
підшлункової
В Україні вперше зроблена операція з
трансплантації підшлункової залози.

Портрет українця – 2020 ІНФОГРАФІКА
Держстат оприлюднив дані про українських
чоловіків і жінок - їх середній зріст, вагу,
освіту, зарплату та скільки мають дітей

"Столичний терорист", "розумний" мурал і
розпродаж в'язниць ФОТО ТИЖНЯ
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах
камер фотокореспондентів Укрінформу.

Укрзалізниця відновлює рух ще 14
електричок
АТ «Укрзалізниця» призначила курсування ще
14 приміських поїздів територією
обслуговування Південної, Одеської та
Донецької залізниць.
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