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ТОП 

 

МЗС передало Росії ноту протесту через 

незаконні військові навчання в 

окупованому Криму 

Міністерство закордонних справ України 

передало МЗС Росії ноту протесту у зв’язку з 

проведенням незаконних військових навчань 

Чорноморського флоту РФ на території 

тимчасово окупованих Автономної Республіки 

Крим і Севастополя. 

 

 

У Мінську затримали двох громадян 

України – МЗС 

У столиці Білорусі Мінську затримано 

громадян України Костянтина Рєуцького і 

Євгена Васильєва.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3079972-mzs-peredalo-rosii-notu-protestu-cerez-nezakonni-vijskovi-navcanna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3079972-mzs-peredalo-rosii-notu-protestu-cerez-nezakonni-vijskovi-navcanna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3079972-mzs-peredalo-rosii-notu-protestu-cerez-nezakonni-vijskovi-navcanna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3079972-mzs-peredalo-rosii-notu-protestu-cerez-nezakonni-vijskovi-navcanna-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080333-u-minsku-zatrimali-dvoh-gromadan-ukraini-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080333-u-minsku-zatrimali-dvoh-gromadan-ukraini-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080333-u-minsku-zatrimali-dvoh-gromadan-ukraini-mzs.html


 

Кравчук пропонує нове формулювання 

замість "особливого статусу" Донбасу 

(ВІДЕО) 

Замість поняття "особливий статус" Донбасу 

Україна пропонує ввести нове формулювання - 

"особливий режим адміністративного 

управління", яке відповідатиме українському 

законодавству.

  

 

В управлінні держави має залишитись лише 

300 підприємств — Прем'єр 

В управлінні держави має залишитись лише 

300 з понад 3 тисяч державних підприємств, 

інші підлягатимуть приватизації.

 

Справа Шеремета: Апеляційний суд 

залишив Антоненка під вартою 

Київський апеляційний суд не задовольнив 

апеляцію захисту підозрюваного у справі щодо 

вбивства журналіста Павла Шеремета ветерана 

АТО Андрія Антоненка ("Ріффмастера") на 

ухвалу суду …

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна направила Білорусі запити щодо 

видачі 28 "вагнерівців" 

Офіс генерального прокурора направив до 

генпрокуратури Республіки Білорусь запити 

про видачу 28 учасників збройного конфлікту 

на Донбасі. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079980-kravcuk-proponue-nove-formuluvanna-zamist-osoblivogo-statusu-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079980-kravcuk-proponue-nove-formuluvanna-zamist-osoblivogo-statusu-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079980-kravcuk-proponue-nove-formuluvanna-zamist-osoblivogo-statusu-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3079980-kravcuk-proponue-nove-formuluvanna-zamist-osoblivogo-statusu-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3080060-v-upravlinni-derzavi-mae-zalisitis-lise-300-pidpriemstv-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3080060-v-upravlinni-derzavi-mae-zalisitis-lise-300-pidpriemstv-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3080060-v-upravlinni-derzavi-mae-zalisitis-lise-300-pidpriemstv-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080159-apelacijnij-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080159-apelacijnij-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080159-apelacijnij-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080114-ukraina-napravila-bilorusi-zapiti-sodo-vidaci-28-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080114-ukraina-napravila-bilorusi-zapiti-sodo-vidaci-28-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080114-ukraina-napravila-bilorusi-zapiti-sodo-vidaci-28-vagnerivciv.html


 

Заява Ірану про невиплату МАУ 

компенсації за збитий літак не є офіційною – 

Кулеба 

Заява іранських представників про те, що Іран 

не виплачуватиме МАУ компенсацію за збитий 

у січні літак не є офіційною позицією країни. 

 

 

Україна закликає звільнити затриманих під 

час протестів у Білорусі 

Міністерство закордонних справ засуджує 

насильство під час протестів у Білорусі та 

закликає звільнити затриманих 

протестувальників.

 

Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про вихід 

України з Угоди про створення Ради з 

культурного співробітництва держав – 

учасниць СНД і Протоколу про внесення змін 

та доповнень до неї.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 1 433 випадки 

коронавірусу 

В Україні станом на 12 серпня лабораторно 

підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них 

за добу – 1 433. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080181-zaava-iranu-pro-neviplatu-mau-kompensacii-za-zbitij-litak-ne-e-oficijnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080181-zaava-iranu-pro-neviplatu-mau-kompensacii-za-zbitij-litak-ne-e-oficijnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080181-zaava-iranu-pro-neviplatu-mau-kompensacii-za-zbitij-litak-ne-e-oficijnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080181-zaava-iranu-pro-neviplatu-mau-kompensacii-za-zbitij-litak-ne-e-oficijnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080183-ukraina-zaklikae-zvilniti-zatrimanih-pid-cas-protestiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080183-ukraina-zaklikae-zvilniti-zatrimanih-pid-cas-protestiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080183-ukraina-zaklikae-zvilniti-zatrimanih-pid-cas-protestiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080091-ukraina-vijsla-zi-se-odniei-ugodi-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080091-ukraina-vijsla-zi-se-odniei-ugodi-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079730-v-ukraini-za-dobu-1-433-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079730-v-ukraini-za-dobu-1-433-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079730-v-ukraini-za-dobu-1-433-vipadki-koronavirusu.html


 

Київ та дев'ять областей не готові до 

послаблення карантину – МОЗ (СПИСОК) 

В Україні станом на 12 серпня Київ та дев'ять 

областей не відповідають необхідним 

критеріям для послаблення протиепідемічних 

заходів.

 

 

МОЗ по-новому розподілятиме карантинні 

зони 

Міністерство охорони здоров’я розробило 

зміни щодо визначення критеріїв розподілу 

регіонів на карантинні зони.

 

Степанов назвав регіони, де найбільше 

завантажені лікарні через COVID-19 

У чотирьох областях та Києві завантаженість 

ліжок в лікарнях, що приймають пацієнтів з 

COVІD-19 - на рівні 50%. 

 

Можливість поширення COVID-19 на 

пляжах не пов’язана з водою – Центр 

здоров’я 

Не існує жодних доказів про поширення 

збудника COVID-19 через воду , як в басейнах, 

джакузі тощо, так і через поверхневі чи 

підземні води. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079978-kiiv-ta-devat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079978-kiiv-ta-devat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079978-kiiv-ta-devat-oblastej-ne-gotovi-do-poslablenna-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079863-moz-ponovomu-rozpodilatime-karantinni-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079863-moz-ponovomu-rozpodilatime-karantinni-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3079863-moz-ponovomu-rozpodilatime-karantinni-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079867-stepanov-nazvav-regioni-de-najbilse-zavantazeni-likarni-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079867-stepanov-nazvav-regioni-de-najbilse-zavantazeni-likarni-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3079867-stepanov-nazvav-regioni-de-najbilse-zavantazeni-likarni-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080318-mozlivist-posirenna-covid19-na-plazah-ne-povazana-z-vodou-centr-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080318-mozlivist-posirenna-covid19-na-plazah-ne-povazana-z-vodou-centr-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080318-mozlivist-posirenna-covid19-na-plazah-ne-povazana-z-vodou-centr-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3080318-mozlivist-posirenna-covid19-na-plazah-ne-povazana-z-vodou-centr-zdorova.html


УКРАЇНА 

 

"Слуга народу" на з'їзді представить 

програму і кандидатів на місцеві вибори 

Політична партія "Слуга народу" проведе свій 

з'їзд 29 серпня, на якому презентує програму і 

список кандидатів партії на місцеві вибори. 

 

 

Кабмін ухвалив проєкт закону про доступ до 

даних про держкордон 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 

ухвалив проєкт закону, який актуалізує 

інформацію про державний кордон України та 

забезпечує вільний доступ до цих даних.

 

 

Береза йде у мери Києва 

Колишній народний депутат Борислав Береза 

має намір балотуватися на посаду Київського 

міського голови.

 

 

Новий заступник Ткаченка куруватиме 

напрямок інформполітики та медіа 

Новий заступник міністра культури та 

інформаційної політики Тарас Шевченко 

куруватиме напрямок інформаційної політики, 

інформбезпеки та медіа.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080244-sluga-narodu-na-zizdi-predstavit-programu-i-kandidativ-na-miscevi-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080244-sluga-narodu-na-zizdi-predstavit-programu-i-kandidativ-na-miscevi-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080244-sluga-narodu-na-zizdi-predstavit-programu-i-kandidativ-na-miscevi-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080328-kabmin-aktualizuvav-vidomosti-pro-derzavnij-kordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080328-kabmin-aktualizuvav-vidomosti-pro-derzavnij-kordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080328-kabmin-aktualizuvav-vidomosti-pro-derzavnij-kordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3079955-bereza-jde-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3079955-bereza-jde-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080157-novij-zastupnik-tkacenka-kuruvatime-napramok-informpolitiki-ta-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080157-novij-zastupnik-tkacenka-kuruvatime-napramok-informpolitiki-ta-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080157-novij-zastupnik-tkacenka-kuruvatime-napramok-informpolitiki-ta-media.html


 

Верещук вважає Кличка своїм єдиним 

суперником на виборах мера Києва 

Кандидат від партії "Слуга народу" на посаду 

Київського міського голови народний депутат 

Ірина Верещук єдиним своїм суперником на 

виборах вважає чинного мера столиці Віталія 

Кличка.

 

 

Закон про територіальну оборону ухвалять 

до кінця року - РНБО 

Законопроєкт про територіальну оборону буде 

внесений на розгляд Верховної Ради у вересні-

жовтні, а до кінця 2020 року його обов'язково 

ухвалять. 

 

 

Росія не втомилась від намірів перекроїти 

Україну і відточує важелі впливу — 

Горбулін 

Російська Федерація не відмовилася від 

намірів перекроїти Україну на свій лад і 

ретельно відточує усі можливі важелі впливу. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський підписав закон про оборонні 

закупівлі 

Президент Володимир Зеленський підписав 

Закон № 808-ІХ "Про оборонні закупівлі", який 

Верховна Рада ухвалила 17 липня 2020 року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3080199-veresuk-vvazae-klicka-svoim-edinim-supernikom-na-viborah-mera-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3080199-veresuk-vvazae-klicka-svoim-edinim-supernikom-na-viborah-mera-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3080199-veresuk-vvazae-klicka-svoim-edinim-supernikom-na-viborah-mera-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080261-zakon-pro-teritorialnu-oboronu-uhvalat-do-kinca-roku-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080261-zakon-pro-teritorialnu-oboronu-uhvalat-do-kinca-roku-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080261-zakon-pro-teritorialnu-oboronu-uhvalat-do-kinca-roku-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080221-rosia-ne-vtomilas-vid-namiriv-perekroiti-ukrainu-i-vidtocue-vazeli-vplivu-gorbulin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080221-rosia-ne-vtomilas-vid-namiriv-perekroiti-ukrainu-i-vidtocue-vazeli-vplivu-gorbulin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080221-rosia-ne-vtomilas-vid-namiriv-perekroiti-ukrainu-i-vidtocue-vazeli-vplivu-gorbulin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080221-rosia-ne-vtomilas-vid-namiriv-perekroiti-ukrainu-i-vidtocue-vazeli-vplivu-gorbulin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080344-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-oboronni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080344-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-oboronni-zakupivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3080344-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-oboronni-zakupivli.html


 

Справа "Роттердам+" перебуває на 

завершальній стадії — НАБУ 

Розслідування так званої кримінальної справи 

"Роттердам+" перебуває на завершальній 

стадії.

 

 

Витрати спільних проєктів України з ЄС 

перевірятимуть 40 аудиторських фірм 

Витрати за проєктами у межах спільних 

операційних програм прикордонного 

співробітництва Європейського інструменту 

сусідства 2014-2020 років перевірятимуть 40 

аудиторських компаній.

 

 

НБУ назвав причини уповільнення інфляції 

в липні 

У липні інфляцію стримувало сповільнення 

зростання цін на продукти харчування.

 

 

Укрзалізниця має повернутися до співпраці 

з Deutsche Bahn – Криклій 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

вважає, що Укрзалізниця після покращення 

фінансової ситуації в компанії має повернутися 

до співпраці з Deutsche Bahn.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3080187-sprava-rotterdam-perebuvae-na-zaversalnij-stadii-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3080187-sprava-rotterdam-perebuvae-na-zaversalnij-stadii-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3080187-sprava-rotterdam-perebuvae-na-zaversalnij-stadii-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079984-vitrati-spilnih-proektiv-ukraini-z-es-pereviratimut-40-auditorskih-firm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079984-vitrati-spilnih-proektiv-ukraini-z-es-pereviratimut-40-auditorskih-firm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079984-vitrati-spilnih-proektiv-ukraini-z-es-pereviratimut-40-auditorskih-firm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079917-nbu-nazvav-pricini-upovilnenna-inflacii-v-lipni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079917-nbu-nazvav-pricini-upovilnenna-inflacii-v-lipni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079917-nbu-nazvav-pricini-upovilnenna-inflacii-v-lipni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079922-ukrzaliznica-mae-povernutisa-do-spivpraci-z-deutsche-bahn-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079922-ukrzaliznica-mae-povernutisa-do-spivpraci-z-deutsche-bahn-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3079922-ukrzaliznica-mae-povernutisa-do-spivpraci-z-deutsche-bahn-kriklij.html


 

SkyUp відновив 50% докоронавірусного 

показника перевезень 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines за 

липень відновили 50% докоронавірусного 

показника своєї операційної діяльності. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримчанина Абдулаєва російські 

тюремники тримали в ШІЗО майже 5 

місяців 

Засудженого за сфабрикованою "справою Хізб 

ут-Тахрір" кримського татарина Теймура 

Абдуллаєва в російській колонії 141 день 

тримали в штрафному ізоляторі.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

АМКУ оскаржить рішення суду на користь 

"Остхем" Фірташа 

Антимонопольний комітет подасть апеляцію 

на рішення суду про визнання недійсним 

рішення АМКУ щодо розділення холдингу 

азотних підприємств "Остхем" бізнесмена 

Дмитра Фірташа та накладення штрафу у 

розмірі 107 млн грн. 

 

 

Детективи НАБУ вручили повістки на 

допит суддям ОАСК 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро вручили повістки на допит суддям 

Окружного адміністративного суду Києва, 

яких напередодні оголосили в розшук.
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Ексдепутата Шепелева засудили до семи 

років за втечу з-під варти 

Деснянський райсуд Києва засудив 

колишнього народного депутата Олександра 

Шепелева до семи років ув’язнення за хабар і 

втечу з-під варти.

 

Прокуратура АРК оголосила підозру 

екссудді, який виносив вирок Умерову 

Прокуратура Автономної Республіки Крим 

повідомила про підозру колишньому судді, 

який виносив вирок одному з керівників 

Меджлісу кримськотатарського народу.

 

 

На складах Чернігівщини "миші з’їли" 600 

тонн зерна 

Зі складів Державної продовольчо-зернової 

компанії (ДПЗКУ) України в місті Бобровиця 

Чернігівської області зникло 600 т зерна 

минулорічного врожаю. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Пандемія коронавірусу – це ніби ворожий 

обстріл на війні, від якого треба ховатися у 

безпечне місце - Сергій Осачук, голова 

Чернівецької ОДА (ІНТЕРВ'Ю) 

Приблизно 9 місяців тому президент 
Зеленський призначив на посаду голови Чернівецької 
ОДА дипломата, історика, науковця Сергія Осачука. 
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Місцеві вибори у Житомирі: родинний 

підхід до політики АНАЛІТИКА 

Електорат чекає, коли виборча кампанія 

відкриє всі обличчя та інтриги

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський зустрівся з випускниками, які 

найкраще здали ЗНО 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з 

випускниками, які набрали найбільше балів на 

ЗНО запевнив, що влада зробить усе, щоб 

молодь стала надійною опорою України у 

майбутньому. 

 

 

У київському метро запустили арт-поїзд 

#ШахрайГудбай ФОТО 

Синьою гілкою столичного метро у серпні 

курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай, в якому 

розміщені поради щодо правил безпеки 

платежів.

 

 

Вулиці Києва перекриють через зйомки 

фільму із Ван Даммом. СПИСОК 

У серпні на деяких вулицях Києва 

обмежуватимуть рух транспорту в зв’язку зі 

зйомками фільму «The Last Mercenary» за 

участю актора Жан-Клода Ван Дамма.
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Укрзалізниця ввела знижки на квитки в 

Інтерсіті+ 

В АТ "Укрзалізниця" запровадили систему 

знижок на квитки у вагони 1-го класу в поїздах 

Інтерсіті+ за умови їх придбання за 90-30 діб 

до дати відправлення поїзда.

 

Українська національна ідентичність та 

кухня, що в них спільного 

На перший погляд, їжа та національна ідея 

знаходяться далеко. І чому це кулінар взагалі 

про це говорить? Але що як я вам скажу, що ці 

поняття набагато ближчі, ніж здається?

 

 

Польща висунула на "Оскар" комедійну 

драму про українського заробітчанина 

Комедійна драма Never Gonna Snow Again 

польської режисерки Малгожати Шумовської 

стала першим іноземним висуванцем на 

«Оскар» 2021 року. 

 

 

У Німеччині нагородили премією співачку 

українського походження 

Лідерка етно-джазового бенду GANNA з 

Берліна, співачка та композиторка 

українського походження Ганна Гриніва, 

отримала премію Jazz thing Next Generation від 

провідного німецького джазового журналу Jazz 

thing та лейблу Double Moon Records.  
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Цієї ночі українці побачать пік зорепаду 

Персеїд 

У ніч з 12 на 13 серпня українці можуть 

побачити одне з найяскравіших явищ нічного 

неба  - метеорний потік Персеїди, який у цей 

проміжок часу досягне свого піку.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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