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ТОП 

 

Зеленський повідомив про звільнення трьох 

затриманих у Мінську українців 

У Мінську звільнено трьох затриманих під час 

протестів наших співвітчизників, ведуться 

перемовини про звільнення четвертого, 

затриманого у Бресті українця. 

 

Білоруський телеканал "знайшов" у 

опозиціонера світлину з портретом Бандери 

Державний канал "Білорусь 1" показав сюжет 

про затриманого опозиціонера Юрія 

Воскресенського — у його гаманці знайшли 

символіку СБУ, а всередині — світлину із 

зображенням провідника ОУН Степана 

Бандери.
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Україна на межі другої хвилі коронавірусу – 

Президент 

Антирекорд з кількості хворих на COVID-19 за 

добу та кількість госпіталізованих свідчать про 

те, що Україна перебуває на межі другої хвилі 

коронавірусу.

 

 

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та 

"зеленої" зон ДОКУМЕНТ 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

оновлений перелік країн "червоної" та 

"зеленої" зон.

 

 

ДТП з кав’ярнею: поліція Києва розповіла 

про постраждалих ФОТО 

У Києві правоохоронці встановлюють 

обставини ДТП на Дніпровській набережній, 

де легковий автомобіль в’їхав у кав’ярню, 

внаслідок чого травми отримали двоє людей.

 

 

Жыве Беларусь, оркестр у полі й зірка 

Марчука ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Три складові членства: яким буде шлях 

України до НАТО 

Для безпеки необхідна внутрішня стійкість 

держави 

 

 

Україна та Казахстан з 17 серпня 

поновлюють авіасполучення 

Авіасполучення між Україною та Казахстаном 

після тимчасового припинення в рамках 

карантинних заходів відновлюють з 17 серпня.

 

 

Віцепрем’єр Стефанішина 15 серпня 

відвідає Польщу 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 

15 серпня відвідає Польщу для участі у заходах 

до 100-річчя Варшавської битви. 

 

Понад половина українців - за вступ до ЄС, 

трохи менше хочуть до НАТО 

(ІНФОГРАФІКА) 

Понад 50% громадян підтримують вступ 

України до Європейського Союзу, трохи 

менше половини - за вступ країни до НАТО.
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Хорватія продовжила обмеження на в’їзд 

іноземців, зокрема – й українців 

Хорватія продовжила до 31 серпня діючі умови 

в'їзду іноземців, зокрема українців.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 1 732 випадки 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 14 серпня лабораторно 

підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них 

за добу – 1 732. 

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 за тиждень ІНФОГРАФІКА 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

 

 

Київ опинився у “жовтій” зоні та посилює 

карантин 

За рішенням Державної комісії з надзвичайних 

ситуацій Київ опинився у «жовтій» зоні 

епідемічної небезпеки. 
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Обов'язкову самоізоляцію після перетину 

кордону скасували для кількох категорій 

осіб 

Згідно з рішенням уряду розширено категорію 

осіб, для яких не обов’язкова самоізоляція при 

прибутті в Україну з країн із значним 

поширенням COVID-19. 

 

Україна зацікавлена у закупівлі ізраїльської 

вакцини проти коронавірусу - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський під 

час телефонної розмови з Прем’єр-міністром 

Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу наголосив на 

зацікавленості української сторони у закупівлі 

ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка 

проходить випробування.

 

 

Google Travel інформуватиме про зміни в 

роботі транспорту і готелів через COVID-19 

Додаток Google Travel додає інформацію про 

зміни в роботі транспорту і готелів у зв'язку з 

пандемією COVID-19, зокрема надає дані про 

безкоштовне скасування бронювання номеру 

та повернення квитків на рейси літаком. 

 

Як харчуватися, щоб підтримати імунітет 

під час COVID-19 (ІНФОГРАФІКА) 

Поради дієтолога щодо овочів, зелені, ягід, 

спецій, горіхів, бульйону, а також білків, 

вітаміну С, амінокислот, мелатоніну
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УКРАЇНА 

 

ЦВК призначила на 25 жовтня вибори 

депутатів до нових райрад 

Центральна виборча комісія призначила на 25 

жовтня перші вибори депутатів районних рад. 

 

 

ТКГ засідає онлайн, тож потреби міняти 

майданчик у Мінську немає – Кулеба 

Тристороння контактна група через пандемію 

коронавірусу продовжить засідання в режимі 

онлайн, тож питання про зміну мінського 

переговорного майданчика через події в 

Білорусі наразі не стоїть. 

 

 

Уруський каже, що Ярославський офіційно 

не пропонував інвестувати $1 мільярд у ХАЗ 

Від групи DCH українського бізнесмена 

Олександра Ярославського поки не надходило 

офіційних пропозицій щодо інвестування 1 

млрд доларів у Харківський авіаційний завод.

 

 

Смілянський просить Президента вивести 

його з наглядової ради Укроборонпрому 

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський 

написав заяву Президенту Володимиру 

Зеленському з проханням вивести його зі 

складу наглядової ради Укроборонпрому у 

зв'язку зі службовою необхідністю. 
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У Києві під посольством Білорусі пройшла 

акція 

У Києві під посольством Білорусі в Україні 

пройшла акція солідарності з учасниками 

мирних зібрань проти фальсифікації 

президентських виборів у сусідній країні.  

 

На всіх автошляхах України запустять 

автоматичні комплекси зважування 

транспорту 

До кінця року на всіх автошляхах України 

працюватимуть 54 автоматичних комплекси 

габаритно-вагового контролю.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Шмигаль пояснив, що має бути у 

Національній економічній стратегії-2030 

Стратегічними напрямками державної 

політики мають бути впровадження найкращих 

європейських практик, які стосуються 

покращення стандартів безпеки, ведення 

бізнесу та якості життя. 

 

 

Якщо гривня “не по 30”, то як надовго? 

АНАЛІТИКА 

Суттєві фактори, які б загрожували 

девальвацією гривні, нині відсутні. Але з 

жовтня ситуація може погіршитися, кажуть 

експерти 
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НБУ підготував нові вимоги до договорів 

між банками та їхніми клієнтами 

Національний банк розробив та пропонує 

обговорити нові вимоги до розкриття в 

договорах з клієнтами інформації про споживчі 

кредити та депозити, а також перелік умов, 

включати які до договору буде заборонено.

 

 

 

Товарообіг України цьогоріч сягнув майже 

$55,5 мільярда: частка імпорту та експорту 

За січень-липень 2020 року товарообіг України 

з країнами світу становив $55,48 млрд.

 

Укроборонпром назвав ТОП-10 країн - 

основних імпортерів української продукції 

Активна робота спецекспортерів 

Укроборонпрому дозволила укласти з початку 

року близько 140 експортних контрактів із 36 

країнами світу.

 

 

Херсонщина очікує інвестицій від арабських 

країн для будівництва готелів 

Голова Херсонської обласної 

держадміністрації Юрій Гусєв очікує 

інвестиції від арабських країн для будівництва 

готелів високого рівня в області.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3081451-nbu-pidgotuvav-novi-vimogi-do-dogovoriv-miz-bankami-ta-ihnimi-klientami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3081451-nbu-pidgotuvav-novi-vimogi-do-dogovoriv-miz-bankami-ta-ihnimi-klientami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3081451-nbu-pidgotuvav-novi-vimogi-do-dogovoriv-miz-bankami-ta-ihnimi-klientami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3081318-tovaroobig-ukraini-cogoric-sagnuv-majze-555-milarda-castka-importu-ta-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3081318-tovaroobig-ukraini-cogoric-sagnuv-majze-555-milarda-castka-importu-ta-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3081318-tovaroobig-ukraini-cogoric-sagnuv-majze-555-milarda-castka-importu-ta-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3081226-ukroboronprom-nazvav-top10-krain-osnovnih-importeriv-ukrainskoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3081226-ukroboronprom-nazvav-top10-krain-osnovnih-importeriv-ukrainskoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3081226-ukroboronprom-nazvav-top10-krain-osnovnih-importeriv-ukrainskoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3081531-hersonsina-ocikue-investicij-vid-arabskih-krain-dla-budivnictva-goteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3081531-hersonsina-ocikue-investicij-vid-arabskih-krain-dla-budivnictva-goteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3081531-hersonsina-ocikue-investicij-vid-arabskih-krain-dla-budivnictva-goteliv.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Окружний адмінсуд став на захист 

Портнова у справі про плагіат у дисертації 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

визнав протиправними дії Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

щодо  

 

Суд у Києві розглядає позов Медведчука 

щодо заборони книги про Стуса ФОТО 

Дарницький районний суд Києва 14 серпня 

продовжує розгляд позову народного депутата 

Віктора Медведчука проти журналіста та 

історика Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat з 

вимогою заборонити розповсюдження книги 

«Справа Василя Стуса». 

 

НАБУ завершило розслідування у справі 

Омеляна 

Національне антикорупційне бюро та 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

завершили розслідування у справі ексміністра 

інфраструктури Володимира Омеляна. 

 

У зоні відчуження ЧАЕС затримали двох 

"сталкерів" з Німеччини 

Житомирські прикордонники разом із поліцією 

затримали у зоні відчуження двох громадян 

Німеччини, які збиралися там відпочивати.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Паломництво хасидів під час карантину: і 

хочеться, і колеться АНАЛІТИКА 

Політична боротьба навколо паломників в 

Умані наростає. Бо ж і грошей хочеться, і 

боязно отримати спалах COVID-19 та втратити 

через це владу

 

 

ОАСК: приклад, як суддівська 

недоторканість стає вседозволеністю 

АНАЛІТИКА 

Судді Окружного адмінсуду Києва ―дали урок‖ 

нехтування законом та ігнорування вимог 

правоохоронців. Як приборкати 

―недоторканих‖?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українці назвали найбільші проблеми у 

сфері охорони здоров'я ОПИТУВАННЯ 

Для 41% українців найгострішою проблемою у 

сфері охорони здоров’я залишається зростання 

цін на ліки, які вони найчастіше 

використовують.

 

 

Більшість іноземців у Словаччині – з 

України СТАТИСТИКА 

Найбільша кількість іноземців, що 

приїжджають до Словаччини є громадянами 

України.  
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Гогольfest приїде в Херсон: організатори 

готують сюрпризи ФОТО 

У Херсоні 4-6 вересня вперше відбудеться 

Міжнародний мультидисциплінарний 

фестиваль сучасного мистецтва Гогольfest. 

 

Говоримо з лікарем-мамологом про жіноче 

здоров’я та імпланти ПОДКАСТ 

У 85 випадках зі 100 – жінки самі знаходять у 

себе пухлину і звертаються до лікаря, каже 

Олександр Коваленко.

 

 

Вступна кампанія: на "гарячій лінії" 

пояснили проблеми з входом у е-кабінети 

Абітурієнтам радять не панікувати - в свої 

електронні кабінети вони не можуть зайти 

через перенавантаження системи, і сьогодні 

вдень ситуація має виправитися.

 

 

У Херсоні представили сучасне іронічне 

мистецтво херарту ФОТО 

У Херсоні у виставковому залі обласної 

організації Нацспілки художників працює 

виставка сучасного мистецтва «Херарт».
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