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ТОП 

 

Зеленський назвав мікробами і бактеріями 

―слуг народу‖, які забули, для чого 

прийшли в Раду 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

Верховна Рада нинішнього скликання наразі не 

дійшла до варіанту розпуску, але й не може 

увійти в історію як така, що виконала все 

обіцяне політиками за 28 років. 

 

 

Коментарі Фокіна не відображають 

офіційної позиції української делегації в 

ТКГ – Єрмак 

Окремі коментарі щодо амністії та особливий 

статус Донбасу, що прозвучали в інтерв’ю 

заступника керівника української делегації в 

Тристоронній контактній групі Вітольда 

Фокіна, не відображають офіційної позиції 

України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090743-zelenskij-nazvav-mikrobami-i-bakteriami-slug-narodu-aki-zabuli-dla-cogo-prijsli-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090743-zelenskij-nazvav-mikrobami-i-bakteriami-slug-narodu-aki-zabuli-dla-cogo-prijsli-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090743-zelenskij-nazvav-mikrobami-i-bakteriami-slug-narodu-aki-zabuli-dla-cogo-prijsli-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090743-zelenskij-nazvav-mikrobami-i-bakteriami-slug-narodu-aki-zabuli-dla-cogo-prijsli-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090547-komentari-fokina-ne-vidobrazaut-oficijnoi-pozicii-ukrainskoi-delegacii-v-tkg-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090547-komentari-fokina-ne-vidobrazaut-oficijnoi-pozicii-ukrainskoi-delegacii-v-tkg-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090547-komentari-fokina-ne-vidobrazaut-oficijnoi-pozicii-ukrainskoi-delegacii-v-tkg-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090547-komentari-fokina-ne-vidobrazaut-oficijnoi-pozicii-ukrainskoi-delegacii-v-tkg-ermak.html


 

Кабмін призначив тимчасового голову 

Нацслужби здоров'я 

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у 

понеділок, 31 серпня, призначив Андрія 

Віленського т.в.о. голови Національної служби 

здоров'я.

 

 

Теперішнє призначення пов’язане з моїм 

досвідом – досвідом антикризового 

менеджера - Денис Пудрик, начальник 

Одеської митниці (ІНТЕРВ'Ю) 

Керівник Одеської митниці, нещодавно призначений на 

цю посаду, вважає закиди щодо нього – спекуляціями 
недоброзичливців, пояснює свої статки і обіцяє дати бій 
корупції на одній із найбільш «хлібних» посад у державі.

  

 

Марків непричетний до загибелі 

італійського журналіста, бо мав у руках 

іншу зброю - Аваков 

Український нацгвардієць Віталій Марків не 

може бути причетним до загибелі італійського 

фотокореспондента Андреа Рокеллі, бо мав у 

руках іншу зброю.

 

 

Сущенко: Йду у місцеву владу від "ЄС", бо 

поділяю її цінності 

Відомий політв’язень Кремля, Роман Сущенко 

буде балотуватися від партії у місцеву владу, 

бо поділяє цінності "Європейської 

Солідарності".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090364-kabmin-priznaciv-timcasovogo-golovu-nacsluzbi-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090364-kabmin-priznaciv-timcasovogo-golovu-nacsluzbi-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090364-kabmin-priznaciv-timcasovogo-golovu-nacsluzbi-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090725-denis-pudrik-nacalnik-odeskoi-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090725-denis-pudrik-nacalnik-odeskoi-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090725-denis-pudrik-nacalnik-odeskoi-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090725-denis-pudrik-nacalnik-odeskoi-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090725-denis-pudrik-nacalnik-odeskoi-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090577-markiv-nepricetnij-do-zagibeli-italijskogo-zurnalista-bo-mav-u-rukah-insu-zbrou-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090577-markiv-nepricetnij-do-zagibeli-italijskogo-zurnalista-bo-mav-u-rukah-insu-zbrou-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090577-markiv-nepricetnij-do-zagibeli-italijskogo-zurnalista-bo-mav-u-rukah-insu-zbrou-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090577-markiv-nepricetnij-do-zagibeli-italijskogo-zurnalista-bo-mav-u-rukah-insu-zbrou-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090801-susenko-jdu-u-miscevu-vladu-vid-es-bo-podilau-ii-cinnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090801-susenko-jdu-u-miscevu-vladu-vid-es-bo-podilau-ii-cinnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090801-susenko-jdu-u-miscevu-vladu-vid-es-bo-podilau-ii-cinnosti.html


 

Карантин і 1 вересня: Шкарлет розповів, як 

працюватимуть школи і виші ФОТО 

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 

вересня, але з певними особливостями, з 

урахуванням на епідемічної ситуації в 

кожному регіоні країни.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Відновлення слухань МН17: суд почує 

родичів АНАЛІТИКА 

Відкрилася третя сесія засідань у кримінальній 

справі щодо збитого літака

 

 

Словаччина змінює порядок в’їзду для 

українців 

Словаччина з 1 вересня впроваджує зміни до 

порядку в'їзду іноземців. 

 

 

МЗС протестує через армійські ігри Росії в 

окупованому Криму 

Україна засуджує протиправні дії Росії щодо 

організації незаконних військових заходів на 

територіях тимчасово окупованих АР Крим та 

Севастополя і участь у них представників 

Гвінеї та Мозамбіку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090581-karantin-i-1-veresna-skarlet-rozpoviv-ak-pracuvatimut-skoli-i-visi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090581-karantin-i-1-veresna-skarlet-rozpoviv-ak-pracuvatimut-skoli-i-visi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090581-karantin-i-1-veresna-skarlet-rozpoviv-ak-pracuvatimut-skoli-i-visi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090366-vidnovlenna-sluhan-mn17-sud-pocue-rodiciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090366-vidnovlenna-sluhan-mn17-sud-pocue-rodiciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090366-vidnovlenna-sluhan-mn17-sud-pocue-rodiciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090769-slovaccina-zminue-poradok-vizdu-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090769-slovaccina-zminue-poradok-vizdu-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090769-slovaccina-zminue-poradok-vizdu-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3090573-mzs-protestue-cerez-armijski-igri-rosii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3090573-mzs-protestue-cerez-armijski-igri-rosii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3090573-mzs-protestue-cerez-armijski-igri-rosii-v-okupovanomu-krimu.html


 

Союз українців Румунії презентує своїх 

кандидатів - учасників місцевих виборів 

Союз українців Румунії (СУР) у п’ятницю 

почав презентувати своїх кандидатів, які 

братимуть участь у місцевих виборах 27 

вересня 2020 року, та їхні головні пріоритети.

 

 

EASA підтвердило високий рівень безпеки 

польотів, який гарантує Україна 

Агентство Європейського Союзу з безпеки 

польотів (European Aviation Safety Agency, 

EASA) оновило інформаційний бюлетень, в 

якому рекомендує 6 маршрутів для планування 

польотів над Чорним морем, де повітряний рух 

обслуговує Україна.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні - 2 141 новий випадок 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні за останню добу зареєстровано 2 141 

випадок зараження коронавірусом, загальна їх 

кількість сягнула 121 215.

 

 

Для госпіталізації треба здавати не ПЛР, а 

ІФА-тест - Степанов 

Пацієнти з різними захворюваннями, які 

потребують госпіталізації, мають здавати тест 

імуноферментного аналізу на COVID-19, а не 

тест методом полімеразної ланцюгової реакції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3090554-souz-ukrainciv-rumunii-prezentue-svoih-kandidativucasnikiv-miscevih-viboriv-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3090554-souz-ukrainciv-rumunii-prezentue-svoih-kandidativucasnikiv-miscevih-viboriv-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3090554-souz-ukrainciv-rumunii-prezentue-svoih-kandidativucasnikiv-miscevih-viboriv-u-veresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3090765-easa-pidtverdilo-visokij-riven-bezpeki-polotiv-akij-garantue-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3090765-easa-pidtverdilo-visokij-riven-bezpeki-polotiv-akij-garantue-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3090765-easa-pidtverdilo-visokij-riven-bezpeki-polotiv-akij-garantue-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090257-v-ukraini-2-141-novij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090257-v-ukraini-2-141-novij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090257-v-ukraini-2-141-novij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090197-dla-gospitalizacii-treba-zdavati-ne-plr-a-ifatest-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090197-dla-gospitalizacii-treba-zdavati-ne-plr-a-ifatest-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090197-dla-gospitalizacii-treba-zdavati-ne-plr-a-ifatest-stepanov.html


 

"Червона" зона: Франківськ продовжив 

канікули у школах і збирається до суду 

В Івано-Франківську містяни вийшли на 

протест проти «червоної» зони епідемічної 

небезпеки, в яку Івано-Франківськ увійшов з 

31 серпня.

 

УКРАЇНА 

 

Заяви Фокіна про особливий статус для 

Донбасу не відповідають національним 

інтересам - Аваков 

Заяви учасника української делегації у ТКГ 

Вітольда Фокіна про загальну амністію і 

особливий статус для всього Донбасу не 

відповідають національним інтересам. 

 

Президент на з'їзді "Слуг" нагадав про 

обіцяне народовладдя через референдум 

Президент Володимир Зеленський упевнений, 

що Верховна Рада найближчим часом розгляне 

в другому читанні законопроєкт №3612 "Про 

народовладдя через всеукраїнський 

референдум". 

 

"Слуга народу" представила кандидатів у 

мери міст ВІДЕО 

Політична партія "Слуга народу" представила 

кандидатів, яких висуватиме у мери 

українських міст під час місцевих виборів 25 

жовтня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090495-cervona-zona-frankivsk-prodovziv-kanikuli-u-skolah-i-zbiraetsa-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090495-cervona-zona-frankivsk-prodovziv-kanikuli-u-skolah-i-zbiraetsa-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090495-cervona-zona-frankivsk-prodovziv-kanikuli-u-skolah-i-zbiraetsa-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090377-zaavi-fokina-pro-osoblivij-status-dla-donbasu-ne-vidpovidaut-nacionalnim-interesam-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090377-zaavi-fokina-pro-osoblivij-status-dla-donbasu-ne-vidpovidaut-nacionalnim-interesam-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090377-zaavi-fokina-pro-osoblivij-status-dla-donbasu-ne-vidpovidaut-nacionalnim-interesam-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090377-zaavi-fokina-pro-osoblivij-status-dla-donbasu-ne-vidpovidaut-nacionalnim-interesam-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090722-prezident-na-zizdi-slug-nagadav-pro-obicane-narodovladda-cerez-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090722-prezident-na-zizdi-slug-nagadav-pro-obicane-narodovladda-cerez-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090722-prezident-na-zizdi-slug-nagadav-pro-obicane-narodovladda-cerez-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090632-sluga-narodu-predstavila-kandidativ-u-meri-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090632-sluga-narodu-predstavila-kandidativ-u-meri-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090632-sluga-narodu-predstavila-kandidativ-u-meri-mist.html


 

―Не підведуть, не обдурять, не вкрадуть‖: 

Шмигаль хоче нових облич у владі на 

місцях 

Після місцевих виборів громадяни мають 

побачити на місцях нову владу, до якої 

прийдуть ті, хто не вкраде, не збреше, а зможе 

вивести свою громаду і країну в цілому на 

новий рівень. 

 

НАЗК запросило Симоненка дати пояснення 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції запросило дати пояснення щодо 

можливих порушень антикорупційного 

законодавства 18 осіб, серед них - Петро 

Симоненко.

 

 

Наразі немає умов для проведення виборів 

на окупованому Донбасі - Корнієнко 

Наразі немає безпекових умов для проведення 

місцевих виборів на неконтрольованій 

території Донбасу 25 жовтня 2020 року. 

 

У реформі децентралізації можуть 

"випасти" органи соцзахисту на місцях - 

народний депутат 

У межах реформи децентралізації з 1 січня 

2021 року має відбутися передача повноважень 

з надання соціальної допомоги від управлінь 

соціального 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090748-ne-pidvedut-ne-obdurat-ne-vkradut-smigal-hoce-novih-oblic-u-vladi-na-miscah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090748-ne-pidvedut-ne-obdurat-ne-vkradut-smigal-hoce-novih-oblic-u-vladi-na-miscah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090748-ne-pidvedut-ne-obdurat-ne-vkradut-smigal-hoce-novih-oblic-u-vladi-na-miscah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090748-ne-pidvedut-ne-obdurat-ne-vkradut-smigal-hoce-novih-oblic-u-vladi-na-miscah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090675-nazk-zaprosilo-simonenka-dati-poasnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090675-nazk-zaprosilo-simonenka-dati-poasnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090761-narazi-nemae-umov-dla-provedenna-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090761-narazi-nemae-umov-dla-provedenna-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3090761-narazi-nemae-umov-dla-provedenna-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090696-u-reformi-decentralizacii-mozut-vipasti-organi-soczahistu-na-miscah-narodnij-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090696-u-reformi-decentralizacii-mozut-vipasti-organi-soczahistu-na-miscah-narodnij-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090696-u-reformi-decentralizacii-mozut-vipasti-organi-soczahistu-na-miscah-narodnij-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3090696-u-reformi-decentralizacii-mozut-vipasti-organi-soczahistu-na-miscah-narodnij-deputat.html


ЕКОНОМІКА 

 

В Україні слід невідкладно вжити заходів 

для відновлення економічного зростання - 

НБУ 

Макроекономічна ситуація в Україні станом на 

серпень залишається стабільною, проте слід 

невідкладно вжити заходів для відновлення 

економічного зростання.

 

 

Нафтогаз заявляє, що в нього незаконно 

відібрали Будищансько-Чутівську ділянку 

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що 

продовжить обстоювати права у зв’язку з 

позбавленням спеціальних дозволів на 

 

Надходження до бюджету від Одеської 

митниці в липні-серпні зросли на 18,3% 

Одеська митниця в липні-серпні забезпечила 

збільшення надходжень митних платежів до 

державного бюджету на 945,5 млн грн, або на 

18,3%, порівняно за травнем-червнем цього ж 

року.

 

 

Укрзалізниця з вересня припинить дію 

договору на вантажні маршрутні 

перевезення 

Укрзалізниця з 18 вересня 2020 року припиняє 

дію договору про перевезення вантажів на 

особливих умовах – за розкладом руху 

маршрутних поїздів. 
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Туристичний бум у Карпатах спричинив 

потребу у збільшенні кількість готелів – 

РДА 

На Прикарпатті, у Верховинському районі, 

фіксують туристичний бум. Як порівняти з 

серпнем 2019 року, туристів приїхало удвічі 

більше.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти затримали активіста, який 

висвітлював суди над кримськими 

татарами ВІДЕО 

Один із затриманих у понеділок активістів 

Кримської солідарності Айдер Кадиров 

постійно висвітлював суди над кримськими 

татарами та допомагав сім'ям політв'язнів. 

 

МЗС вимагає від Росії звільнити 

затриманих сьогодні у Криму та інших 100 

громадян України 

Міністерство закордонних справ України 

висловило рішучий протест у зв’язку з 

черговою хвилею незаконних обшуків і 

затримань жителів тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополь. 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Двох експертів у справі Шеремета 

притягнули до дисциплінарної 

відповідальності — адвокат Кузьменко 

За результатами розгляду скарги захисту 

фігуранта справи щодо вбивства журналіста 

Павла Шеремета, лікаря і волонтера Юлії 

Кузьменко двох судових експертів - Юрія 

Ірхіна і Андрія Семенця …
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Суд залишив у силі заставу та електронний 

браслет для ветеранки "Пуми" — адвокат 

Київський апеляційний суд залишив у силі для 

колишньої військової Інни Грищенко 

(позивний "Пума") носіння електронного 

браслета і заставу.  

 

Стерненко каже, що прокуратура вимагає 

його арешту 

Представник прокуратури звернувся до 

Приморського райсуду Одеси з клопотанням 

щодо обрання активісту Сергію Стерненку 

запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою.

 

 

НКРЗІ планує захистити споживачів від 

необґрунтованого списання коштів за 

контент-послуги 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

винесла на громадське обговорення проєкт 

постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Правил надання та отримання 

телекомунікаційних послуг».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Формула Ірану щодо компенсацій у справі 

авіакатастрофи літака МАУ чітка й 

конкретна – міжнародні правила й 

конвенції - Манучехр Мораді, Посол Ірану в 

Україні (ІНТЕРВ'Ю) 

Наша розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом 
Ісламської Республіки Іран в Україні паном Манучехром 
Мораді тривала дві з половиною години. Наприкінці 
інтерв’ю іранський дипломат зауважив, що українське 
суспільство зосереджує … 
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Космічна мрія музею Сергія Корольова 

АНАЛІТИКА 

Музей космонавтики ім. С.П. Корольова у 

Житомирі цього року відзначає своє 50-річчя і 

чекає присвоєння статусу національного

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Посольство в Саудівській Аравії повідомило 

про нові рейси, якими українці можуть 

повернутися додому 

Авіакомпанії Lufthansa, KLM, МАУ і Turkish 

Airlines здійснять ряд рейсів, якими українці 

можуть скористатися для повернення в 

Україну з Саудівської Аравії. 

 

Київський парк "Наталка" отримав премію 

за ландшафтну архітектуру ВІДЕО  

Київський парк «Наталка» визнали кращим 

об’єктом громадського простору на 

Національній премії України з ландшафтної 

архітектури та дизайну. 

 

Міносвіти підготувало нові правила 

дистанційного навчання на карантині 

Міністерство освіти і науки підготувало новий 

проєкт положення про організацію 

дистанційного навчання в Україні.
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Бренд "Ukraine NOW" презентує 

відеоосвідчення Україні від іноземних 

гостей - Мендель 

Всесвітньо відомі іноземні друзі України 

записали відеозверенння та розповіли, у чому 

вони симпатизують країні.

 

 

У Запоріжжі через пляму у Дніпрі закрили 

всі міські пляжі 

У Запоріжжі у Дніпрі виявили пляму шкідливої 

речовини. Міська влада закрила пляжі та 

вимагає від екоінспекції знайти забруднювача. 

 

4G вже працює на 22 підземних станціях 

київського метро 

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone 

Україна" та lifecell разом із компанією Huawei 

наприкінці серпня запустили 4G ще на 7 

станціях київського метро та в тунелях між 

ними.
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