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ТОП 

 

У світі зареєстрували понад 22,5 мільйона 

випадків коронавірусу 

Станом на ранок 20 серпня у світі зафіксовано 

понад 22,5 мільйона випадків коронавірусу 

COVID-19. 

 

У Німеччині за добу - 1510 випадків 

коронавірусу. Більше було лише у травні 

У Німеччині продовжує зростати кількість 

інфікувань COVID-19, показник сягнув рівня, 

який фіксувався в травні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084321-u-sviti-zareestruvali-ponad-225-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084321-u-sviti-zareestruvali-ponad-225-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084321-u-sviti-zareestruvali-ponad-225-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084216-u-nimeccini-za-dobu-1510-vipadkiv-koronavirusu-bilse-bulo-lise-u-travni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084216-u-nimeccini-za-dobu-1510-vipadkiv-koronavirusu-bilse-bulo-lise-u-travni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084216-u-nimeccini-za-dobu-1510-vipadkiv-koronavirusu-bilse-bulo-lise-u-travni.html


 

Японський експерт закликав готуватися до 

третьої та четвертої хвиль COVID-19 

Президент Японської асоціації інфекційних 

захворювань заявив, що зараз його країна 

переживає другу хвилю епідемії коронавірусу - 

і закликав готуватися до наступних хвиль. 

 

Координаційна рада опозиції Білорусі 

висунула вимоги владі 

На своєму першому засіданні президія 

Координаційної ради опозиції Білорусі 

ухвалила резолюцію з основними вимогами до 

влади, серед них - проведення нових виборів. 

СВІТ 

 

МЗС Литви заборонило Лукашенку в'їзд до 

країни 

МЗС Литви внесло президента Білорусі 

Олександра Лукашенка в список осіб, яким 

заборонено в'їзд до країни. 

 

Президент і прем'єр Латвії підтримали ідею 

нових виборів у Білорусі 

Президент Латвії Егілс Левітс і прем'єр-

міністр Кріш'яніс Каріньш, обговоривши 

ситуацію в Білорусі, виступили на підтримку 

вимог про проведення в сусідній країні нових, 

чесних і відкритих виборів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084302-aponskij-ekspert-zaklikav-gotuvatisa-do-tretoi-ta-cetvertoi-hvil-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084302-aponskij-ekspert-zaklikav-gotuvatisa-do-tretoi-ta-cetvertoi-hvil-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084302-aponskij-ekspert-zaklikav-gotuvatisa-do-tretoi-ta-cetvertoi-hvil-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084288-koordinacijna-rada-opozicii-bilorusi-visunula-vimogi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084288-koordinacijna-rada-opozicii-bilorusi-visunula-vimogi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084288-koordinacijna-rada-opozicii-bilorusi-visunula-vimogi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084275-mzs-litvi-zaboronilo-lukasenku-vizd-do-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084275-mzs-litvi-zaboronilo-lukasenku-vizd-do-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084275-mzs-litvi-zaboronilo-lukasenku-vizd-do-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084285-prezident-i-premer-latvii-pidtrimali-ideu-novih-viboriv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084285-prezident-i-premer-latvii-pidtrimali-ideu-novih-viboriv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084285-prezident-i-premer-latvii-pidtrimali-ideu-novih-viboriv-u-bilorusi.html


 

Віцеканцлер ФРН: Лукашенко має піти у 

відставку 

Віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери 

від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що 

президент Білорусі Олександр Лукашенко 

втратив легітимність. 

 

Трамп вирішив відновити всі призупинені 

санкції проти Ірану 

Дональд Трамп оголосив, що США мають 

намір відновити всі раніше призупинені санкції 

стосовно Ірану. 

 

СОТ зафіксувала рекордне падіння світової 

торгівлі 

У другому кварталі 2020 року показник 

барометра світової торгівлі досяг історичного 

мінімуму в 84,5 пункти - це на 18,6 бала нижче 

у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року 

(104,1). 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ТКГ погодила чотири нові ділянки 

розведення сил - Офіс Президента 

На черговому засіданні Тристоронньої 

контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у 

форматі відеоконференції за участю Леоніда 

Кравчука та Вітольда Фокіна погоджено 20 

ділянок розмінування та чотири нові ділянки 

розведення сил. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084298-vicekancler-frn-lukasenko-mae-piti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084298-vicekancler-frn-lukasenko-mae-piti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084298-vicekancler-frn-lukasenko-mae-piti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084294-tramp-virisiv-vidnoviti-vsi-prizupineni-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084294-tramp-virisiv-vidnoviti-vsi-prizupineni-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084294-tramp-virisiv-vidnoviti-vsi-prizupineni-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084206-sot-zafiksuvala-rekordne-padinna-svitovoi-torgivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084206-sot-zafiksuvala-rekordne-padinna-svitovoi-torgivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084206-sot-zafiksuvala-rekordne-padinna-svitovoi-torgivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3084281-tkg-pogodila-cotiri-novi-dilanki-rozvedenna-sil-ofis-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3084281-tkg-pogodila-cotiri-novi-dilanki-rozvedenna-sil-ofis-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3084281-tkg-pogodila-cotiri-novi-dilanki-rozvedenna-sil-ofis-prezidenta.html


 

Заступник Кулеби обговорив із послом 

Саудівської Аравії активізацію діалогу між 

країнами 

Заступник міністра закордонних справ Дмитро 

Сенік обговорив з послом Королівства 

Саудівська Аравія в Україні Мухаммадом 

Сулейманом аль-Мусгером аль-Джибріном 

кроки з активізації політичного діалогу між 

Україною та Саудівською Аравією. 

УКРАЇНА 

 

Тарифи на медпослуги обов’язково 

переглянуть - Степанов 

Тарифи на медичні послуги обов’язково 

переглядатимуться. 

 

Степанов - про ситуацію з COVID-19: Ми не 

плануємо закривати країну 

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що 

варіант закриття всієї країни та скасування 

місцевих виборів у звязку із ситуацією з 

поширенням коронавірусу не розглядається. 

 

Убивство Гандзюк: суд заарештував 

Мангера і Левіна на два місяці 

Дніпровський районний суд Києва заарештував 

Владислава Мангера й Олексія Левіна на два 

місяці у справі про вбивство активістки 

Катерини Гандзюк. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3084234-zastupnik-kulebi-obgovoriv-iz-poslom-saudivskoi-aravii-aktivizaciu-dialogu-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3084234-zastupnik-kulebi-obgovoriv-iz-poslom-saudivskoi-aravii-aktivizaciu-dialogu-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3084234-zastupnik-kulebi-obgovoriv-iz-poslom-saudivskoi-aravii-aktivizaciu-dialogu-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3084234-zastupnik-kulebi-obgovoriv-iz-poslom-saudivskoi-aravii-aktivizaciu-dialogu-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084240-tarifi-na-medposlugi-obovazkovo-pereglanut-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084240-tarifi-na-medposlugi-obovazkovo-pereglanut-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084240-tarifi-na-medposlugi-obovazkovo-pereglanut-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084278-stepanov-pro-situaciu-z-covid19-mi-ne-planuemo-zakrivati-krainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084278-stepanov-pro-situaciu-z-covid19-mi-ne-planuemo-zakrivati-krainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084278-stepanov-pro-situaciu-z-covid19-mi-ne-planuemo-zakrivati-krainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084290-ubivstvo-gandzuk-sud-zaarestuvav-mangera-i-levina-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084290-ubivstvo-gandzuk-sud-zaarestuvav-mangera-i-levina-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084290-ubivstvo-gandzuk-sud-zaarestuvav-mangera-i-levina-na-dva-misaci.html


 

СБУ заблокувала "схему" мінімізації 

податків на 12 мільйонів 

Служба безпеки України викрила 

міжрегіональний центр мінімізації податкових 

платежів, який «обслуговував» великих 

сільгоспвиробників з кількох областей. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти відкривали вогонь біля двох 

населених пунктів 

За минулу добу окупанти тричі відкривали 

вогонь. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 серпня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1925 році, у Каневі, було 

засновано музей-заповідник «Могила Тараса 

Шевченка», нині – Шевченківський 

національний заповідник. 

 

В Україні створили базу даних понад 12 

тисяч вояків 1917-1924 років 

У Києві презентували масштабний 

генеалогічний проєкт «Імена самостійної 

України», присвячений учасникам 

українського визвольного руху. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084299-sbu-zablokuvala-shemu-minimizacii-podatkiv-na-12-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084299-sbu-zablokuvala-shemu-minimizacii-podatkiv-na-12-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084299-sbu-zablokuvala-shemu-minimizacii-podatkiv-na-12-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3084315-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-dvoh-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3084315-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-dvoh-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3084315-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-dvoh-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3083829-20-serpna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3083829-20-serpna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3084305-v-ukraini-stvorili-bazu-danih-ponad-12-tisac-voakiv-19171924-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3084305-v-ukraini-stvorili-bazu-danih-ponad-12-tisac-voakiv-19171924-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3084305-v-ukraini-stvorili-bazu-danih-ponad-12-tisac-voakiv-19171924-rokiv.html


 

"Мої думки тихі" їдуть на Пекінський 

кінофестиваль - фільм в основному конкурсі 

Дебютну стрічку Антоніо Лукіча «Мої думки 

тихі», створену за підтримки Держкіно, 

відібрано до основної конкурсної програми 

Пекінського міжнародного кінофестивалю - 

Beijing International Film Festival (BJIFF). 

 

Вартість компанії Apple перевищила $2 

трильйони 

Ринкова вартість американської компанії Apple 

перевищила $2 трильйони внаслідок 

подорожчання акцій. 

 

Грози та спека: Україну прогріє до 35° 

В Україні 20 серпня спекотно, вдень очікується 

27-32°, на півдні навіть до 35°, і переважно без 

опадів. Короткочасні дощі можливі лише на 

заході країни та на Житомирщині. 

 

20 серпня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Пимена; чи шукати вже рукавиці, чи 

йти по гриби і що робитиме Діва разом із 

Меркурієм. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3084266-moi-dumki-tihi-idut-na-pekinskij-kinofestival-film-v-osnovnomu-konkursi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3084266-moi-dumki-tihi-idut-na-pekinskij-kinofestival-film-v-osnovnomu-konkursi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3084266-moi-dumki-tihi-idut-na-pekinskij-kinofestival-film-v-osnovnomu-konkursi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3084313-vartist-kompanii-apple-perevisila-2-triljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3084313-vartist-kompanii-apple-perevisila-2-triljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3084313-vartist-kompanii-apple-perevisila-2-triljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3083995-grozi-ta-speka-ukrainu-progrie-do-35.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3083995-grozi-ta-speka-ukrainu-progrie-do-35.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3083827-20-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3083827-20-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

