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ТОП 

 

Кабмін заборонив в'їзд іноземців в Україну з 

28 серпня 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити 

в'їзд іноземців в Україну в 00:00 28 серпня 

2020 року.

 

 

 

Як «Україна – не Росія», так і «Білорусь – не 

Україна» 

Що випливає зі слів Алексієвич про 

посередництво Путіна у врегулюванні 

конфлікту 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088824-kabmin-zaboroniv-vizd-inozemciv-v-ukrainu-z-28-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088824-kabmin-zaboroniv-vizd-inozemciv-v-ukrainu-z-28-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088824-kabmin-zaboroniv-vizd-inozemciv-v-ukrainu-z-28-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088766-ak-ukraina-ne-rosia-tak-i-bilorus-ne-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088766-ak-ukraina-ne-rosia-tak-i-bilorus-ne-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088766-ak-ukraina-ne-rosia-tak-i-bilorus-ne-ukraina.html


 

В Україні оновлять карантинні зони: у 

"червоній" - 10 міст СПИСОК 

В Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти 

нове епідемічне зонування.

 

Саакашвілі працюватиме в Україні та 

братиме участь у виборах у Грузії 

Голова Виконавчого комітету реформ України, 

колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі 

заявив, що активно включився в грузинську 

виборчу кампанію.

 

 

Нафтогаз підняв ціни на газ для населення у 

вересні 

НАК "Нафтогаз України" підвищив ціни на газ 

для населення у рамках річного контракту з 

4,73 грн за кубометр до 5,24 грн за кубометр.

 

Між великим і малим: чи на часі Україні 

сперечатися щодо герба АНАЛІТИКА 

Рада щойно оголосила конкурс «на кращий 

ескіз великого Державного Герба України». Це 

не вперше, до речі. А навіщо він потрібен, 

великий герб?

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088769-v-ukraini-onovlat-karantinni-zoni-u-cervonij-10-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088769-v-ukraini-onovlat-karantinni-zoni-u-cervonij-10-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088769-v-ukraini-onovlat-karantinni-zoni-u-cervonij-10-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088710-saakasvili-pracuvatime-v-ukraini-ta-bratime-ucast-u-viborah-u-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088710-saakasvili-pracuvatime-v-ukraini-ta-bratime-ucast-u-viborah-u-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3088710-saakasvili-pracuvatime-v-ukraini-ta-bratime-ucast-u-viborah-u-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088456-naftogaz-pidnav-cini-na-gaz-dla-naselenna-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088456-naftogaz-pidnav-cini-na-gaz-dla-naselenna-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088456-naftogaz-pidnav-cini-na-gaz-dla-naselenna-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088518-miz-velikim-i-malim-ci-na-casi-ukraini-sperecatisa-sodo-gerba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088518-miz-velikim-i-malim-ci-na-casi-ukraini-sperecatisa-sodo-gerba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088518-miz-velikim-i-malim-ci-na-casi-ukraini-sperecatisa-sodo-gerba.html


 

Під Харковом обстріляли автобус з членами 

організації Киви 

На трасі під Харковом 27 серпня ввечері 

обстріляли автобус.  

 

Усі школи Києва проведуть ―Перший 

дзвоник‖ 1 вересня 

У всіх школах Києва 1 вересня відбудеться 

перший дзвоник.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС висловило протест через вояж Путіна 

до окупованого Криму 

Міністерство закордонних справ України 

висловило рішучий протест у зв’язку із 

черговим неузгодженим з Україною візитом 

президента Російської Федерації 

 

 

Обмеження на в’їзд іноземців: Шмигаль 

пояснив, кого пустять в Україну 

Громадяни Білорусі, які відчувають тиск або 

переслідування та потребують додаткового 

захисту, можуть повідомити про це …

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088822-pid-harkovom-obstrilali-avtobus-z-clenami-organizacii-kivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088822-pid-harkovom-obstrilali-avtobus-z-clenami-organizacii-kivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088822-pid-harkovom-obstrilali-avtobus-z-clenami-organizacii-kivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3088538-usi-skoli-kieva-provedut-persij-dzvonik-1-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3088538-usi-skoli-kieva-provedut-persij-dzvonik-1-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3088538-usi-skoli-kieva-provedut-persij-dzvonik-1-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3088809-mzs-vislovilo-protest-cerez-voaz-putina-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3088809-mzs-vislovilo-protest-cerez-voaz-putina-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3088809-mzs-vislovilo-protest-cerez-voaz-putina-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088649-obmezenna-na-vizd-inozemciv-smigal-poasniv-kogo-pustat-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088649-obmezenna-na-vizd-inozemciv-smigal-poasniv-kogo-pustat-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088649-obmezenna-na-vizd-inozemciv-smigal-poasniv-kogo-pustat-v-ukrainu.html


 

Україна та Туреччина вийшли на рівень 

стратегічного альянсу в оборонній галузі – 

Уруський 

Україна та Туреччина вийшли на рівень 

партнерства, який дозволяє обговорювати 

створення стратегічного альянсу двох країн в 

оборонній галузі.

 

 

Україна надіслала Росії ноту протесту через 

"гумконвой" для ОРДЛО 

МЗС України надіслало Міністерству 

закордонних справ РФ ноту протесту у зв'язку 

з черговим незаконним переміщенням так 

званого «гуманітарного конвою» на тимчасово 

окуповані |Росією території ОРДЛО.

 

Україна і Польща спільно боротимуться з 

податковими злочинами 

Київ і Варшава планують співпрацювати щодо 

боротьби з фіскальними злочинами. У зв’язку з 

цим з дводенним візитом до України у четвер 

приїжджають міністр фінансів Польщі Тадеуш 

Косцінський і заступник міністра Ян 

Сарновський. 

 

 

Шмигаль домовився із заступником Помпео 

про допомогу в боротьбі з COVID-19 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі із 

заступником Держсекретаря США Стівеном 

Біґеном домовився про взаємопідтримку в 

боротьбі з поширенням COVID-19, а також 

посилення торгово-економічних відносин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088826-ukraina-ta-tureccina-vijsli-na-riven-strategicnogo-alansu-v-oboronnij-galuzi-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088826-ukraina-ta-tureccina-vijsli-na-riven-strategicnogo-alansu-v-oboronnij-galuzi-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088826-ukraina-ta-tureccina-vijsli-na-riven-strategicnogo-alansu-v-oboronnij-galuzi-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088826-ukraina-ta-tureccina-vijsli-na-riven-strategicnogo-alansu-v-oboronnij-galuzi-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088752-ukraina-nadislala-rosii-notu-protestu-cerez-gumkonvoj-dla-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088752-ukraina-nadislala-rosii-notu-protestu-cerez-gumkonvoj-dla-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088752-ukraina-nadislala-rosii-notu-protestu-cerez-gumkonvoj-dla-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088542-ukraina-i-polsa-spilno-borotimutsa-z-podatkovimi-zlocinami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088542-ukraina-i-polsa-spilno-borotimutsa-z-podatkovimi-zlocinami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088542-ukraina-i-polsa-spilno-borotimutsa-z-podatkovimi-zlocinami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088490-smigal-domovivsa-iz-zastupnikom-pompeo-pro-dopomogu-v-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088490-smigal-domovivsa-iz-zastupnikom-pompeo-pro-dopomogu-v-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088490-smigal-domovivsa-iz-zastupnikom-pompeo-pro-dopomogu-v-borotbi-z-covid19.html


 

Голову Союзу українців Румунії відзначили 

державною нагородою України 

Президент України Володимир Зеленський з 

нагоди 29-ї річниці Незалежності України 

нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

голову Союзу українців Румунії (СУР), 

депутата Парламенту Румунії Миколу 

Мирослава Петрецького.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу — 1 974 випадки 

коронавірусу 

В Україні станом на 27 серпня лабораторно 

підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з 

них за добу – 1 974.

 

 

На Київщині за добу померли шестеро 

хворих на COVID-19 - найбільше за час 

пандемії 

В Київській області встановлено антирекорд зі 

смертності від коронавірусу, за добу померли 6 

осіб. 

 

 

Київщина може посилити карантин - надто 

швидко зростають COVID-показники 

Голова Київської обласної державної 

адміністрації Василь Володін заявив, що на 

сьогодні є передумови для подальшого 

посилення карантину в області через ріст 

показників захворюваності та смертності.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088526-golovu-souzu-ukrainciv-rumunii-vidznacili-derzavnou-nagorodou-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088526-golovu-souzu-ukrainciv-rumunii-vidznacili-derzavnou-nagorodou-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3088526-golovu-souzu-ukrainciv-rumunii-vidznacili-derzavnou-nagorodou-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088257-v-ukraini-za-dobu-1-974-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088257-v-ukraini-za-dobu-1-974-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088257-v-ukraini-za-dobu-1-974-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088514-na-kiivsini-za-dobu-pomerli-sestero-hvorih-na-covid19-najbilse-za-cas-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088514-na-kiivsini-za-dobu-pomerli-sestero-hvorih-na-covid19-najbilse-za-cas-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088514-na-kiivsini-za-dobu-pomerli-sestero-hvorih-na-covid19-najbilse-za-cas-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088514-na-kiivsini-za-dobu-pomerli-sestero-hvorih-na-covid19-najbilse-za-cas-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088590-kiivsina-moze-posiliti-karantin-nadto-svidko-zrostaut-covidpokazniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088590-kiivsina-moze-posiliti-karantin-nadto-svidko-zrostaut-covidpokazniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088590-kiivsina-moze-posiliti-karantin-nadto-svidko-zrostaut-covidpokazniki.html


 

Окремі входи, уроки у різний час, графік у 

їдальні: рекомендації МОЗ для шкіл 

Міністерство охорони здоров'я рекомендує 

школам відчинити усі входи та виходи, аби 

уникнути великого скупчення дітей. 

 

Уроки на свіжому повітрі і не тільки: як 

працюватимуть школи на Київщині 

У Київській області допускають, що за 

сприятливих погодних умов більшість уроків 

будуть проходити на свіжому повітрі.

УКРАЇНА 

 

Президент у Кропивницькому представив 

нового голову ОДА 

Президент Володимир Зеленський у 

Кропивницькому представив нового голову 

Кіровоградської обласної держадміністрації 

Андрія Назаренка. 

 

 

В Інституті нацпам'яті не бачать сенсу 

розробляти новий герб, коли вже є Тризуб 

Тризуб є один з найгарніших гербів у світі, він 

прийнятний для всіх українців, тож немає 

пореби в розробці нового.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088329-okremi-vhodi-uroki-u-riznij-cas-grafik-u-idalni-rekomendacii-moz-dla-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088329-okremi-vhodi-uroki-u-riznij-cas-grafik-u-idalni-rekomendacii-moz-dla-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088329-okremi-vhodi-uroki-u-riznij-cas-grafik-u-idalni-rekomendacii-moz-dla-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088529-uroki-na-svizomu-povitri-i-ne-tilki-ak-pracuvatimut-skoli-na-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088529-uroki-na-svizomu-povitri-i-ne-tilki-ak-pracuvatimut-skoli-na-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088529-uroki-na-svizomu-povitri-i-ne-tilki-ak-pracuvatimut-skoli-na-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088691-prezident-u-kropivnickomu-predstaviv-novogo-golovu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088691-prezident-u-kropivnickomu-predstaviv-novogo-golovu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3088691-prezident-u-kropivnickomu-predstaviv-novogo-golovu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088667-v-instituti-nacpamati-ne-bacat-sensu-rozroblati-novij-gerb-koli-vze-e-trizub.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088667-v-instituti-nacpamati-ne-bacat-sensu-rozroblati-novij-gerb-koli-vze-e-trizub.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088667-v-instituti-nacpamati-ne-bacat-sensu-rozroblati-novij-gerb-koli-vze-e-trizub.html


 

У мери Києва балотуватиметься ресторатор 

Гусовський 

Депутат Київської міськради та ресторатор 

Сергій Гусовський стане кандидатом на посаду 

міського голови Києва від політичної партії ―За 

майбутнє‖. 

 

 

Данілов вважає, що коронавірус вплине на 

місцеві вибори 

Вибори до місцевих рад 25 жовтня можуть 

бути найбільш складними за останній час через 

загрозливу епідситуацію з коронавірусом в 

країні.

 

 

Політичні партії не повинні займатися 

благодійністю — НАЗК 

Політичні партії при провадженні статутної 

діяльності не можуть використовувати своє 

майно та кошти на благодійну діяльність.  

 

 

Лобісти РФ володіють половиною новинних 

каналів в Україні - американський експерт 

Кремль має величезний інформаційний вплив 

на політичні процеси в Україні: так, топлобісти 

РФ є власниками половини всіх новинних 

каналів українського ТБ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3088788-u-meri-kieva-balotuvatimetsa-restorator-gusovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3088788-u-meri-kieva-balotuvatimetsa-restorator-gusovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3088788-u-meri-kieva-balotuvatimetsa-restorator-gusovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088713-danilov-vvazae-so-koronavirus-vpline-na-miscevi-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088713-danilov-vvazae-so-koronavirus-vpline-na-miscevi-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088713-danilov-vvazae-so-koronavirus-vpline-na-miscevi-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088207-politicni-partii-ne-povinni-zajmatisa-blagodijnistu-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088207-politicni-partii-ne-povinni-zajmatisa-blagodijnistu-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3088207-politicni-partii-ne-povinni-zajmatisa-blagodijnistu-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088617-lobisti-rf-volodiut-polovinou-novinnih-kanaliv-v-ukraini-amerikanskij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088617-lobisti-rf-volodiut-polovinou-novinnih-kanaliv-v-ukraini-amerikanskij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3088617-lobisti-rf-volodiut-polovinou-novinnih-kanaliv-v-ukraini-amerikanskij-ekspert.html


 

Зеленський — про Франка та Ступку: 

Обидва були великими українцями 

Україна 27 серпня відзначає дні народження 

відомих українців — Івана Франка та Богдана 

Ступки, які любили свою Батьківщину та були 

«синами народу, що вгору йде».

ЕКОНОМІКА 

 

Ринок нерухомості часів коронавірусної 

кризи та високосного року АНАЛІТИКА 

Тим, хто через ті чи інші причини не може 

відкласти купівлю/продаж нерухомості – час 

для цього випав не найкращий 

 

 

Фонд гарантування оголосив конкурс щодо 

виведення банку "Аркада" з ринку 

Фонд гарантування вкладів фізосіб оголосив 

про початок відкритого конкурсу з метою 

виведення неплатоспроможного банку 

"Аркада" з ринку та пропонує низку способів, 

серед них - продаж банку інвестору. 

 

Зеленський заявив про намір повернути 

престиж робітничим професіям 

Президент Володимир Зеленський наполягає 

на новому підході й відродженні української 

промисловості та реформуванні підготовки 

спеціалістів робітничих професій.
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Україна та Німеччина розширять 

співпрацю у сфері "зеленого" банкінгу 

Голова Національного банку України Кирило 

Шевченко обговорив з послом Німеччини в 

Україні Анкою Фельдгузен розширення 

співробітництва між країнами, зокрема обмін 

досвідом у забезпеченні сталого розвитку 

держави та "зеленого" банкінгу.

 

 

Україна активно обговорює з ЄС питання 

«промислового безвізу» - Шмигаль 

Україна активно обговорює з європейськими 

партнерами питання «промислового безвізу».

 

 

 

Визначили першого учасника проєкту щодо 

допуску приватної тяги на колії 

Укрзалізниці 

ТОВ "Українська локомотивобудівна 

компанія" стало першим учасником 

експериментального проєкту щодо допуску 

приватних локомотивів до роботи окремими 

маршрутами на залізничних коліях загального 

користування.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Правозахисники дослідили, як ЗМІ 

висвітлюють ситуацію в Криму 

Медіаексперти та монітори Кримської 

правозахисної групи представили дослідження, 

як українські онлайн-медіа висвітлюють 

ситуацію у Криму, а кримські – події в Україні. 
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ФСБ затримала у Барнаулі ракетника - 

"українського шпигуна" 

ФСБ РФ заявила, що в Барнаулі затримали 

військовослужбовця Ракетних військ 

стратегічного призначення Міноборони.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

З Кузьменко зняли електронний браслет – 

адвокат 

З фігурантки справи щодо вбивства журналіста 

Павла Шеремета, лікаря і волонтера Юлії 

Кузьменко, згідно з рішенням суду, зняли 

електронний браслет.

 

 

Апеляцію на заочний арешт Януковича 

відклали - адвокат 

Київський апеляційний суд відвів колегію 

суддів, яка розглядала апеляційну скаргу на 

заочний арешт експрезиденту Віктору 

Януковичу у справі про організацію 

насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 

року 27 серпня. 

 

Організатори фінансової піраміди 

привласнили понад $250 мільйонів – СБУ 

(ФОТО) 

Служба безпеки України блокувала 

протиправну діяльність організованого 

злочинного угрупування, учасники якого 

створили фінансову піраміду для заволодіння 

коштами українських громадян.
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"Музична історія Незалежності": В ОП 

заявляють, що не порушували закон 

В Офісі Президента заявили, що не 

порушували закон при створенні музичного 

номера до Дня Незалежності та опублікували 

повний перелік використаних композицій.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Тест на COVID-19: довго та дорого, хоча є й 

винятки АНАЛІТИКА 

Окремі лабораторні центри працюють на межі 

можливості

 

У всіх пацієнтів, яким пересаджували 

нирку, одна мрія – подорожувати  - Олег 

Самчук, гендиректор Львівської клінічної 

лікарні швидкої меддопомоги ІНТЕРВ'Ю  

Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги 
потрапила до пілотного проєкту Міністерства охорони 
здоров’я з трансплантаціі. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Президент поклав квіти на місці загибелі 

Кузьми "Скрябіна" 

Президент України Володимир Зеленський під 

час робочої поїздки на Дніпропетровщину 

відвідав місце, де п'ять років тому внаслідок 

ДТП загинув відомий співак, телеведучий і 

продюсер Андрій Кузьменко.
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Добринська, Терлюга, Різатдінова і Цвєтов 

отримали іменні «зірки» 

Нові герої на Площі зірок у Києві. У Києві 

відбулося відкриття чотирьох нових зірок на 

«Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver. З

 

 

НКРЗІ за дорученням Президента 

опрацьовує петицію щодо заборони 5G 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 

за дорученням Президента Володимира 

Зеленського опрацьовує петицію про заборону 

впровадження 5G в Україні.

 

 

Застосунок від українських розробників 

обійшов TikTok та Instagram в App Store 

Застосунок від українських розробників Reface 

зайняло перше місце в американському App 

Store в категорії "Розваги". 

 

 

Останні дні літа: 6 книг для читання 

ОГЛЯД 

Зібрали для Вас 6 літніх новинок від 

видавництва Book Chef.
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