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ТОП 

 

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. 

 

 

СБУ спростувала фейк ФСБ про 

"викрадення" ватажка бойовиків на 

Донбасі 

СБУ спростувала черговий фейк російської 

пропаганди про нібито зрив операції 

спецслужби у РФ.
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УПЦ МП проводить хресну ходу до 

Почаївської лаври попри карантин 

Попри введенні карантинні обмеження віряни 

УПЦ Московського патріархату почали 

масштабну хресну ходу із Кам’янця-

Подільського в Почаївську лавру. 

 

 

В Україні до 1 грудня мають обрати ескіз 

Державного Герба 

Група народних депутатів на чолі з Головою 

Верховної Ради Дмитром Разумковим 

зареєстрували у парламенті проєкт постанови 

про конкурс на кращий ескіз великого 

Державного Герба України.

 

 

На підтримку культури і туризму у 

найближчі чотири роки потрібно понад 55 

мільярдів — Ткаченко 

Міністерство культури та інформаційної 

політики потребує понад 55 млрд грн на 

реалізацію протягом чотирьох наступних років 

заходів підтримки культури та туризму.

 

 

У Мінфіні кажуть, що в змозі 

профінансувати ―мінімалку‖ у 5000. ВІДЕО 

Збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч 

гривень - це той рівень, який Міністерство 

фінансів може профінансувати.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084558-upc-mp-provodit-hresnu-hodu-do-pocaivskoi-lavri-popri-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084558-upc-mp-provodit-hresnu-hodu-do-pocaivskoi-lavri-popri-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084558-upc-mp-provodit-hresnu-hodu-do-pocaivskoi-lavri-popri-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3084527-v-ukraini-do-1-grudna-maut-obrati-eskiz-derzavnogo-gerba.html
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Розкрадання на закупівлях: Укрзалізниця 

прокоментувала розслідування СБУ та 

поліції 

АТ "Укрзалізниця" сприяє Службі безпеки 

України та Національній поліції у проведенні 

слідчих дій. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія в ТКГ вимагала, щоб Рада змінила 

постанову про місцеві вибори — Кравчук 

На засіданні Тристоронньої контактної групи 

(ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі 19 

серпня представники Російської Федерації 

вимагали, щоб Верховна Рада внесла зміни до 

постанови про призначення місцевих виборів 

2020 року.

 

 

Голова СБУ та міністр оборони Британії 

обговорили перспективи в безпековій сфері 

Велика Британія та Україна націлені на 

поглиблення двосторонньої взаємодії у галузях 

безпеки і оборони. 

 

МЗС провело нараду за участю посла щодо 

подальших відносин із Білоруссю 

У Міністерстві закордонних справ провели 

нараду за участю посла України в Білорусі та 

пообіцяли надати на розгляд керівництва 

держави свої пропозиції щодо подальшого 

розвитку українсько-білоруських відносин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3084796-rozkradanna-na-zakupivlah-ukrzaliznica-prokomentuvala-rozsliduvanna-sbu-ta-policii.html
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Україна та Грузія підписали програму 

оборонного співробітництва 

Програму співробітництва між міністерствами 

оборони України та Грузії підписали у Тбілісі 

керівники відомств Андрій Таран та Іраклій 

Гарібашвілі.

 

 

Світовий банк високо оцінив роботу МОЗ 

України в умовах пандемії коронавірусу 

Світовий банк високо оцінив роботу 

Міністерства охорони здоров'я України в 

умовах пандемії COVID-19.

 

 

СФУЖО і СКУ оголосили акцію допомоги 

українцям, що постраждали в результаті 

вибуху в Бейруті 

Світова федерація українських жіночих 

організацій (СФУЖО) та Світовий конґрес 

українців (СКУ) оголосили про початок акції 

на підтримку українців, що постраждали під 

час вибуху в порту Бейрута 4 серпня, і 

закликали усіх небайдужих приєднуватись.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Епідемічна ситуація в Україні суттєво 

ускладнилася - РНБО 

В Україні суттєво ускладнилася епідемічна 

ситуація із захворюваності на COVID-19, і 

апарат РНБО закликає громадян бути 

свідомими і неухильно дотримуватися 

карантинних заходів.
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МОЗ назвало регіони, де погіршується 

ситуація з COVID-19 

Ситуація з коронавірусом погіршується у 17 

областях та у м. Київ. 20 серпня комісія ТЕБ та 

ЧС повинна переглянути карантинні зони 

України.

 

 

З 24 серпня Чернівці, Коломия і не тільки: 

―червону‖ карантинну зону розширили 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

на засіданні у четвер розширила перелік міст і 

районів, які віднесено до "червоної" 

карантинної зони.

 

 

Транспорт, школи і кафе: що саме і в яких 

карантинних зонах заборонено 

На територіях, які потрапляють у червону зону 

за рівнем епідеміологічної небезпеки, 

забороняється робота громадського 

транспорту, закладів освіти, діяльність ТРЦ, 

кафе та ресторанів. 

 

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.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084661-moz-nazvalo-regioni-de-pogirsuetsa-situacia-z-covid19.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3084847-cernivci-kolomia-i-ne-tilki-cervonu-karantinnu-zonu-rozsirili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3084847-cernivci-kolomia-i-ne-tilki-cervonu-karantinnu-zonu-rozsirili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084896-transport-skoli-i-kafe-so-same-i-v-akih-karantinnih-zonah-zaboroneno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084896-transport-skoli-i-kafe-so-same-i-v-akih-karantinnih-zonah-zaboroneno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084896-transport-skoli-i-kafe-so-same-i-v-akih-karantinnih-zonah-zaboroneno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3084278-stepanov-pro-situaciu-z-covid19-mi-ne-planuemo-zakrivati-krainu.html
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В Україні за пів року від коронавірусу 

померли 1112 осіб 

За січень-червень 2019 року від коронавірусної 

хвороби COVID-19 в Україні померло 1112 

людей.

УКРАЇНА 

 

ТКГ постійно має зустрічатися, щоб 

―конструкція не розвалилася‖ - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський наполягає 

на регулярних засіданнях наразі у відеоформаті 

Тристоронньої контактної групи та називає 

конструкцію Мінського процесу дуже 

крихкою. 

 

У "Голосі" пропонують дозволити 

кандидатам участь у місцевих виборах без 

довідки про несудимість 

Народні депутати Роман Лозинський і 

Володимир Цабаль (фракція партії “Голос”) 

зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, 

що передбачає скасування норми про 

обов'язковість подання під час реєстрації 

 

Навчальний рік у Києві почнеться 1 

вересня, але в нових умовах — Кличко 

Новий навчальний рік у школах Києва 

розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах 

та з дотриманням усіх правил.
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ІМІ: Прозорість українських онлайн-медіа 

зросла на 12% ДОСЛІДЖЕННЯ 

Станом на серпень 2020 року вже 40% 

загальноукраїнських онлайн-медіа 

демонструють прозорість своїх даних.

 

 

На Житомирщині згоріла дерев’яна церква 

XVIII століття ФОТО 

У селі Соловіївка Брусилівського району 

Житомирщини вогонь знищив дерев’яну 

церкву, побудовану у 1789 році. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна зацікавлена в укладенні ЗВТ з 

Туреччиною - Мінекономіки 

Україна зацікавлена в укладенні всеосяжної 

Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, що 

сприятиме розширенню доступу на ринки 

товарів і послуг.

 

 

Завод "Палада" підпише державний 

контракт у вересні - Зеленський 

Президент України запевнив, що Херсонський 

завод «Палада», що виготовляє унікальні доки, 

підпише контракт з Міністерством оборони 

України вже у вересні.
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Кабмін не хоче представляти інтереси 

держави у справі "Роттердам+" — Ситник 

Кабінет міністрів не хоче представляти 

інтереси держави у справі "Роттердам+".

 

 

Уряд змінив формулу розрахунку покриття 

собівартості електроенергії "Енергоатома" 

Кабінет Міністрів України своїм рішенням вніс 

зміни до формули розрахунку покриття 

собівартості електроенергії ДП НАЕК 

"Енергоатом" під час дії "перехідного" 

покладення спеціальних обов’язків (ПСО). 

 

 

Нацбанк назвав ―ідеальні параметри‖ для 

інфляції 

У Національному банку вважають, що для 

успішного розвитку країни інфляція має бути 

на однознаковому рівні.

 

 

В УЗА занепокоєні перспективою 

реорганізації Держспоживслужби 

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася 

до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з 

проханням не допустити ухвалення рішення 

про реорганізацію Держпродспоживслужби 

посеред зернового маркетингового сезону, 

оскільки це може створити перешкоди 

аграрному експорту.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3084614-kabmin-ne-hoce-predstavlati-interesi-derzavi-u-spravi-rotterdam-sitnik.html
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Порт "Ольвія" в Миколаєві передали у 

концесію 

Сьогодні, 20 серпня, підписано договір про 

передачу в концесію майна спеціалізованого 

морського порту "Ольвія".

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У РФ блогера обвинуватили у передачі до 

України секретів московського метро 

У кримінальній справі, порушеній у РФ проти 

блогера Андрія Пижа, якого підозрюють у 

незаконному доступі до державної таємниці, 

фігурують засекречені документи про станції 

московського метрополітену.

 

 

Поліція Криму відкрила дві справи через 

затримання на півострові українського 

добровольця 

Поліцейські Криму відкрили кримінальні 

провадження за фактами незаконних обшуків 

та затримання нібито учасника добровольчого 

кримськотатарського "батальйону імені 

Номана Челебіджихана" на території 

анексованого півострова. 

 

Рада Європи зафіксувала ще три випадки 

погроз журналістам в Україні 

У серпні до платформи Ради Європи із 

просування захисту журналістики та безпеки 

журналістів внесені три повідомлення про 

погрози та тиск на представників ЗМІ в 

Україні. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3084648-port-olvia-v-mikolaevi-peredali-u-koncesiu.html
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

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. 

 

 

НАБУ оголосило підозру фігуранту 

корупційного скандалу в Укроборонпромі 

Національне антикорупційне бюро повідомило 

про підозру в даванні хабаря фігуранту 

корупційного скандалу в Укроборонпромі 

Віталію Жукову. 

 

―Відкати‖ на масках для ЗСУ: Таран 

ініціював службове розслідування 

Міністр оборони Андрій Таран ініціював 

проведення службового розслідування за 

виявленими фактами отримання неправомірної 

вигоди посадовими особами одного з 

командувань Збройних Сил. 

 

АМКУ відкрив справу про змову на торгах 

щодо будівництва Подільського мосту 

Північне міжобласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України (АМКУ) 

відкрило справу за ознаками змови на торгах 

по будівництву Подільського мостового 

переходу через річку Дніпро у Києві на 

загальну суму близько 100 млн грн. 
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Борис Патон: постать-епоха. Як і кожна 

епоха – складний та неоднозначний 

АНАЛІТИКА 

Укрінформ разом з Україною згадує видатного 

співвітчизника – президента Національної 

академії наук Бориса Євгеновича Патона 

 

Човен-струг, схожий на теслярський 

інструмент 

Відродили його козаки Старосамарської сотні з 

Дніпропетровщини

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві через аномальну спеку заборонили 

купатися на 10 пляжах 

У Києві на низці муніципальних пляжів 

вивішено червоні прапори – купатися 

заборонено.

 

Як козаки Зеленського на хоробрість 

перевіряли ФОТО, ВІДЕО 

У рамках робочої поїздки в Запорізьку область 

президент Володимир Зеленський відвідав 

Хортицю 
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Українцям пропонують долучитися до 

всесвітнього онлайн-марафону до Дня 

Незалежності 

Міністерство закордонних справ спільно з 

Українським Інститутом підготувало 

спеціальний формат всесвітнього святкування 

Дня Незалежності України – великий онлайн-

марафон.

 

 

Рожевим озером на Херсонщині можна 

насолодитися онлайн в режимі реального 

часу 

На одній з топових туристичних локацій 

Херсонщини – Генічеському рожевому озері -  

встановили вебкамеру.

 

 

На Миколаївщині проведуть фестиваль 

повітряних зміїв Trykhaty Ultra Fest 

Попри карантинні обмеження, найближчими 

вихідними,  22 і 23 серпня, в селі Трихати на 

Миколаївщині пройде фестиваль повітряних 

зміїв Trykhaty Ultra Fest.

 

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