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ТОП 

 

Україна передала до суду в Гаазі докази 

воєнних злочинів Росії під Іловайськом 

Офіс генерального прокурора України передав 

до Офісу прокурора Міжнародного 

кримінального суду докази вчинення Росією 

воєнних злочинів під Іловайськом Донецької 

області в серпні 2014 року.

 

 

Венедіктова підписала заяву Холодницького 

про звільнення ДОКУМЕНТ 

Генпрокурор Ірина Венедіктова видала наказ 

про звільнення Назара Холодницького з посади 

керівника САП та органів прокуратури на 

підставі його заяви.
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Україна уникла глибокої економічної кризи 

- Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України. 

ІНТЕРВ'Ю 

Закінчується літо, яке Україна провела в тривожному 
карантинному очікуванні – що буде далі?

 

АМКУ відкрив справу проти групи 

компаній ROSHEN 

Антимонопольний комітет розпочав справу 

проти підприємств групи компаній ROSHEN за 

ознаками зловживання монопольним 

становищем на ринку патоки.

 

 

До “червоної” зони додали 14 

адміністративних одиниць, до 

“помаранчевої” - 75 

Нове епідемічне зонування регіонів України 

почне діяти з 00 годин 00 хвилин 24 серпня. 

Через зростання рівня захворюваності 

розширили "червону", "помаранчеву" і "жовту" 

карантинні зони.

 

 

Канал “112” перевірять через заяви про 

“громадянську війну” в Україні 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення призначила позапланову 

перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", 

м. Київ (логотип "112 Україна"), через виявлені 

ознаки порушення законодавчих вимог.
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Син Зеленського перехворів на COVID-19 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

разом з його дружиною Оленою Зеленською на 

коронавірус хворів і їхній син.

 

За незалежність проголосували б зараз 

84,4% українців ОПИТУВАННЯ 

Понад 84% українців проголосували б за 

незалежність України, якби референдум 

відбувся сьогодні. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна посилила охорону кордону з 

Білоруссю 

Україна посилила охорону кордону з 

Білоруссю - для цього задіяні всі необхідні 

ресурси й сили. 

 

 

Туреччина може бути зацікавлена у 

проведенні переговорів ТГК на своїй 

території - експерт 

Туреччина може бути зацікавлена, щоб 

переговори Тристоронньої контактної групи з 

врегулювання на Донбасі проводилися на її 

території.
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Українцям нагадали про нові правила 

поїздок у Білорусь із 1 вересня 

З 1 вересня для поїздок в Білорусь громадянам 

України необхідні закордонні паспорти.

 

 

Кулеба 24 серпня проведе у Києві 

переговори з Маасом 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 

серпня проведе переговори з федеральним 

міністром закордонних справ Німеччини Гайко 

Маасом, який перебуватиме в Києві з візитом. 

 

Українські громади Південного регіону 

СКУ презентували відеовітання до Дня 

Незалежності ВІДЕО 

Українські громади Світового конґресу 

українців (Південний регіон) привітали 

українців у світі з Днем Незалежності.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 100643 випадки 

COVID-19, за добу – 2106 ІНФОГРАФІКА  

В Україні станом на 21 серпня лабораторно 

підтвердили 100643 випадки COVID-19, із них 

за добу – 2106. 
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Київ залишається у "жовтій" зоні, за добу - 

156 випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА  

У столиці вже 11 328 підтверджених випадків 

захворювання на COVID-19, за минулу добу - 

156. 

 

 

 

В Україні створять науковий центр з 

розробки вакцин - Зеленський 

Міністерство охорони здоров'я і прем'єр-

міністр Денис Шмигаль працюють над 

створенням в Україні потужного наукового 

центру з розробки вакцин, щоб підготувати 

країну до можливих нових викликів. 

 

 

МОЗ змінює показники для визначення 

рівня заповненості ліжок для пацієнтів із 

COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я змінило 

показники для визначення індикатора 

заповненості ліжок, призначених для 

госпіталізації пацієнтів з COVID-19. 

 

На боротьбу з COVID-19 спрямували вже 

понад 24 мільярди - Мінфін 

На запобігання поширенню коронавірусу вже 

спрямовано 24,4 млрд грн бюджетних коштів. 
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УКРАЇНА 

 

До Ради зараз пройшли б чотири партії 

(ОПИТУВАННЯ)  

Партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа 

- За життя", "Європейська солідарність" і 

"Батьківщина" пройшли б до Верховної Ради, 

якби вибори народних депутатів відбулися цієї 

неділі. 

 

 

Партія "Голос" представила кандидата у 

мери Львова 

Партія "Голос" висуватиме на посаду мера 

Львова Ярослава Рущишина, який нині є 

народним депутатом, секретарем Комітету 

Верховної Ради з питань економічного 

розвитку.

 

 

 

Як ставляться українці до "особливого 

статусу" ОРДЛО (ОПИТУВАННЯ) 

Понад 59% виборців політичної партії 

"Опозиційна платформа - За життя" 

беззастережно підтримують ухвалення закону 

про "особливий статус" окремих районів 

Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). 

 

МВС введе технічні обмеження, щоб 

запобігти масовому паломництву хасидів - 

Аваков 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 

заявляє, що МВС має достатньо сил та засобів, 

аби запобігти порушенню домовленостей про 

обмеження паломництва іноземців до Умані на 

святкування Рош га-Шана. 
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Помер батько Марини Порошенко 

Анатолій Переведенцев, батько Марини 

Порошенко, дружини п'ятого президента 

України Петра Порошенка, помер 20 серпня на 

88 році життя. 

ЕКОНОМІКА 

 

Немчінов розповів, на що підуть €100 

мільйонів польського кредиту 

З виділених Польщею 100 млн євро за 

програмою «Розбудова прикордонної 

дорожньої інфраструктури на підходах до … 

 

Український прорив: Аграрний сектор 

Сільське господарство — ментально близька 

українцям галузь національної економіки. 

 

 

 

Наглядова рада ПриватБанку затвердила 

нову структуру правління 

Наглядова рада ПриватБанку 20 серпня 2020 

року затвердила нову структуру правління 

банку. 
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Імпорт легкових авто в Україну в І півріччі 

скоротився на 36% 

У січні – червні 2020 року в Україну у режимі 

імпорту було ввезено 193,5 тис. легкових 

автомобілів, що на 36% менше, ніж за 

аналогічний період минулого року. 

 

 

Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився 

на 6,9% 

За січень-липень 2020 року роздрібний 

товарообіг підприємств роздрібної торгівлі 

України (юридичних осіб) збільшився на 6,9% 

у порівнянні з аналогічним періодом 2019 

року, до 460,37 млрд грн.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ завершило слідство щодо учасника 

розкрадання кредиту Нацбанку 

Детективи НАБУ за процесуального 

керівництва САП завершили слідство за 

підозрою директора одного з приватних 

товариств у заволодінні понад 787 млн грн 

кредиту Національного банку. 

 

 

СБУ викрила розкрадання зерна з 

Держрезерву на 2,5 мільйона 

На Харківщині Служба безпеки України 

викрила організовану злочинну групу, 

учасники якої розкрадали зерно зі сховищ 

Державного агентства резерву України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085499-import-legkovih-avto-v-ukrainu-v-i-pivricci-skorotivsa-na-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085499-import-legkovih-avto-v-ukrainu-v-i-pivricci-skorotivsa-na-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085499-import-legkovih-avto-v-ukrainu-v-i-pivricci-skorotivsa-na-36.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085474-tovaroobig-rozdribnoi-torgivli-zbilsivsa-na-69.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085474-tovaroobig-rozdribnoi-torgivli-zbilsivsa-na-69.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085474-tovaroobig-rozdribnoi-torgivli-zbilsivsa-na-69.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085488-nabu-zaversilo-slidstvo-sodo-ucasnika-rozkradanna-kreditu-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085488-nabu-zaversilo-slidstvo-sodo-ucasnika-rozkradanna-kreditu-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085488-nabu-zaversilo-slidstvo-sodo-ucasnika-rozkradanna-kreditu-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085410-sbu-vikrila-rozkradanna-zerna-z-derzrezervu-na-25-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085410-sbu-vikrila-rozkradanna-zerna-z-derzrezervu-na-25-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085410-sbu-vikrila-rozkradanna-zerna-z-derzrezervu-na-25-miljona.html


 

Розкрадання у "Київзеленбуді": у справі 

оголосили сім підозр 

САП і НАБУ повідомили 7 особам про підозру 

у розкраданні майже 78 млн грн місцевого 

бюджету Києва при закупівлі спеціальної 

техніки для комунального об’єднання 

"Київзеленбуд".

 

 

Дорога через центр "Барабашово": у 

Харкові відкрили кримінальне 

провадження 

Відкрито кримінальне провадження щодо 

спроб супротивників будівництва дороги через 

ТЦ "Барабашово" завадити геодезичним 

роботам 20 серпня.

 

 

Пожежа у "Токіо Стар": справу 

співвласника готелю передали до суду 

Співвласник згорілого готелю "Токіо Стар" 

Сергій Дурач, якого затримали у липні, 

постане перед одеським судом за 

обвинуваченням у порушенні правил пожежної 

безпеки, що призвело до тяжких наслідків.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Громадське харчування: завдання-мінімум 

– вижити АНАЛІТИКА 

Ресторатори вважають визначальними для 

галузі наступні осінь та зиму. І як вогню 

бояться повернення ―жорсткого‖ карантину
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Наша місія – створення для маленьких 

українців нових можливостей у нових 

реаліях - Юлія Гершун, голова ГО “Молодь, 

яка творить державу”. ІНТЕРВ'Ю 

Непрості виклики, з якими людству довелось стикнутись 
навесні 2020 року, поставили багато складних 
запитань. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

День народження України: 12 подій для 

святкування офлайн АФІША 

Київ та Львів! Розказуємо, де святкувати День 

Незалежності України цього року.

 

 

Зеленський у миколаївській школі 

"поганяв" м’яча ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський у Миколаєві 

перевірив роботу санаторної школи-інтернату 

та позакидав м’яча до бейсбольного кошика.

 

 

DZIDZIO записав Державний Гімн з 

Молодіжним симфонічним оркестром 

АУДІО 

Вперше перед широкою публікою музикант 

виконав Гімн України на стадіоні «Металіст» у 

Харкові
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Що почитати: 13 новодруків від 

українських письменників ОГЛЯД  

До Дня Незалежності зібрали українськи 

книжки, про які всі говорять у 2020 році.

 

Юлія Кузьменко заручилася зі своїм 

цивільним чоловіком ФОТО 

Підозрювана у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета, лікарка і 

волонтерка Юлія Кузьменко заручилася зі 

своїм цивільним чоловіком Петром Кіяном.

 

 

Літургія у смартфоні, яблучні купання й 

релакс суриката ФОТО ТИЖНЯ 

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

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