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ТОП 

 

ЦВК визнала обраними перших 35 народних 

депутатів 

Центральна виборча комісія встановила 

результати позачергових парламентських 

виборів у 35 окружних виборчих округах і 

визнала обраними 35 народних депутатів.

 

Перший візит Зеленського до Польщі. Чого 

чекати? 

У Варшаві сподіваються на прорив в 

історичній проблематиці двосторонніх 

відносин.
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Коаліція забере всі міністерські крісла — 

Герус 

Представник президента в Кабінеті міністрів 

Андрій Герус заявив, що за підсумками 

позачергових парламентських виборів уже 

сформовано коаліцію, і це буде монобільшість.

 

 

Нафтогаз має план "Б" щодо транзиту 

російського газу — Коболєв 

НАК "Нафтогаз України" має запасний план на 

випадок, якщо перемовини з Газпромом щодо 

транзиту газу будуть невдалими.

  

 

Коли рейтинг Зеленського почав рости, для 

Меркель зробили нарізку зі ―Слуги народу‖ 

- Павло Клімкін, міністр закордонних справ 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Перипетії довкола відставки міністра закордонних 

справ Павла Клімкіна яскраво ілюструють, що наше 
політичне задзеркалля здатне викривити навіть 
найочевиднішу ситуацію.

 

Київ знову ―поплив‖: соцмережі показали, 

як це було (ФОТО.ВІДЕО) 

У понеділок в Києві після зливи утворився 

черговий потоп.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Чапутович вважає, що "нормандський 

формат" не приніс бажаних результатів 

Нормандський формат переговорів щодо 

врегулювання ситуації на Донбасі не приніс 

бажаних результатів і його потрібно 

розширити, можливо за рахунок США і 

Великої Британії.

 

 

Представник Зеленського в уряді сказав, 

коли відбудуться переговори з МВФ 

Переговори з представниками Міжнародного 

валютного фонду (МВФ) відбудуться не 

раніше середини вересня.

 

"Українські літаки" в Лівії: чергова спроба 

РФ дискредитувати Україну — експерт 

Інформація про знищення в Лівії двох 

українських військово-транспортних літаків Іл-

76 із забороненою зброєю на борту є черговою 

спробою спецслужб Росії дискредитувати 

Україну на міжнародній арені.

 

 

Україна оголосила підозру сербу, який брав 

участь в анексії Криму 

Під процесуальним керівництвом прокуратури 

Автономної Республіки Крим повідомлено про 

підозру учаснику «самооборони» та 

розвідгрупи «Северный ветер», які брали 

участь в анексії українського півострова.
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Україна закликає Радбез ООН відреагувати 

на насильство у Москві 

Україна закликає Раду Безпеки ООН 

відреагувати на масові порушення прав 

людини під час акцій протесту у Москві на 

вихідних.

 

УКРАЇНА 

 

Представник Президента у Кабміні сказав, 

коли запрацює нова Рада 

Верховна Рада нового, ІХ скликання почне 

роботу в період з 24 серпня до 6 вересня.

  

 

Начальника поліції Дніпропетровщини 

звільнили 

Очільника поліції Дніпропетровської області 

Віталія Глуховерю звільнили з посади.

 

 

Кучма взяв участь у нараді щодо відбудови 

мосту в Станиці 

Керівник української делегації у Тристоронній 

контактній групі Леонід Кучма взяв участь у 

нараді під керівництвом віцепрем’єр-міністра 

Геннадія Зубка щодо обговорення проєкту 

відновлення мосту у районі КПВВ "Станиця 

Луганська".
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До Мінського процесу треба долучити 

вихідців з Донбасу і нардепів - Безсмертний 

Керівник політичної підгрупи Тристоронньої 

контактної групи з урегулювання ситуації на 

сході України Роман Безсмертний вважає, що 

до Мінського процесу слід залучати 

представників громадськості та народних 

депутатів. 

 

Супрун прокоментувала можливість своєї 

відставки 

До офіційного призначення нового складу 

Кабміну команда МОЗ продовжить роботу над 

змінами в системі охорони здоров'я.

 

УПЦ МП створила "комісію з питань 

обміну полонених" 

Українська православна церква Московського 

патріархату створила "комісію з питань обміну 

полоненими та звільнення ув’язнених".

 

 

Секретар Київради написав заяву на 

звільнення — збирається на вибори 

Секретар Київської міської ради Володимир 

Прокопів написав заяву про складення своїх 

повноважень. 
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ЕКОНОМІКА 

 

Реорганізацію Укренерго завершили, 

статутний капітал — понад 37 мільярдів 

ДП "НЕК "Укренерго" наказом Міністерства 

фінансів зареєстроване як приватне акціонерне 

товариство, 100% акцій якого належать 

державі. 

 

Розподілення родовищ: Данилюк підтримав 

ініціативу Гройсмана щодо "Дельфіну" 

Рішення шодо оголошення нового конкурсу на 

розробку вуглеводневої ділянки "Дельфін" на 

шельфі Чорного моря було б однозначно 

правильним.

 

 

Велика приватизація вже розблокована і 

м'яч на полі МЕРТ - Герус 

Велика приватизація, яка раніше блокувалася 

судами, вже розблокована, і зараз все залежить 

від погоджень Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі.

 

 

Долар знижуватиметься й надалі до гривні - 

аналітики 

Поточного тижня очікується продовження 

зниження долара до гривні; готівковий долар в 

банках може торгуватися за 24,8/25,1 грн.
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ПриватБанк продає на СЕТАМ сім 

нафтобаз за мільярд 

АТ "КБ "ПриватБанк" продає через електронні 

торги OpenMarket (ДП "СЕТАМ") сім нафтобаз 

у чотирьох областях за 1,06 млрд грн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд у Москві оштрафував 18 кримських 

татар, затриманих на Красній площі 

Таганський райсуд Москви сьогодні призначив 

штрафи у розмірі 20 тис. рублів 18 кримчанам, 

затриманим під Верховним судом Росії 11 

липня, де вони зібралися на підтримку 

фігурантів першої бахчисарайської "справи 

Хізб ут-Тахрір".

 

 

До політв'язня Карпюка не пропустили 

єдину за рік посилку з продуктами 

До засудженого в РФ українського політв'язня 

Миколи Карпюка не пропустили посилку з 

продуктами.

 

 

Батько Гандзюк назвав зустріч із 

Зеленським "обнадійливою" 

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк 

мав зустріч із Президентом України 

Володимиром Зеленським.
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Суд Москви визнав винним кримського 

татарина, який не брав участь в пікеті 

Таганський районний суд Москви, де в 

понеділок почалися слухання над кримськими 

татарами, які брали участь у пікеті на Красній 

площі, визнав винним Рустема Таїрова в 

адміністративному правопорушенні і 

оштрафував на 20 тисяч рублів (близько 8 

тисяч грн).

 

 

НСЖУ просить IFJ зробити запит до Спілки 

журналістів РФ щодо ―журналіста-

снайпера‖ 

Національна спілка журналістів України 

звернулася з листом до Міжнародної федерації 

журналістів (IFJ, м. Брюссель), у якому 

поінформувала зарубіжних колег про 

акредитацію у Росії так званого ―журналіста‖ із 

Сербії, який вбивав українців на окупованому 

Донбасі.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Луценко сказав, коли будуть підписані 

підозри у справі Київського адмінсуду 

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що підозри 

керівництву і суддям Окружного адмінсуду 

Києва будуть підписані, якщо слідчі нададуть 

необхідні доказові матеріали.

 

 

В Україні закрили реєстр корупціонерів - 

Opendatabot 

Мін’юст припинив публікувати реєстр 

корупціонерів у форматі відкритих даних. 
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У Мін'юсті заявили, що реєстром 

корупціонерів з лютого опікується НАЗК 

Реєстр осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, з лютого веде і наповнює 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції.

 

 

Портнова допитали у ГПУ щодо "справи 

Майдану" 

У Генпрокуратурі у понеділок допитали 

ексзаступника Адміністрації президента 

Віктора Януковича Андрія Портнова.

 

 

Укртранснафта цьогоріч виявила 11 

незаконних врізок у нафтопроводи 

АТ "Укртранснафта" з початку року виявило і 

ліквідувало 11 незаконних врізок у 

нафтопроводи.

 

 

НАЗК виявило мільйонні ―дірки‖ у 

деклараціях Кононенка і Філатова 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції виявило в декларації народного 

депутата Ігоря Кононенка недостовірні 

відомості на суму понад 7,6 млн грн.
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ЕКСКЛЮЗИВ

 

Зараз важливо не втратити темп у наших 

відносинах із Вашингтоном - Валерій Чалий, 

Посол України в США (ІНТЕРВ'Ю) 

Американський напрям зовнішньої політики в останні 
роки залишався найважливішим для України в умовах 
російської агресії та проведення необхідних реформ.

 

Спадщина ЮНЕСКО: «Вхід заборонено»? 

Чому в Ужоцьку церкву на Закарпатті, внесену 

до списку ЮНЕСКО, але – підзвітну УПЦ МП, 

не пускають туристів?

СУСПІЛЬСТВО 

 

Ryanair на чверть знизив ціну квитків на 

жовтень і листопад 

Лоукостер Ryanair оголосив розпродаж 120 

тисяч авіаквитків із 25% знижкою на подорожі 

з 1 жовтня до 30 листопада 2019 року.

 

 

Вакарчук виставив на аукціон свою сорочку 

для підтримки проєкту "Я, Ніна" 

Співак і політик Святослав Вакарчук вирішив 

підтримати проєкт ведучої і акторки Яніни 

Соколової зі створення фільму за реальними 

подіями з її життя. Для цього він продає на 

благодійному аукціоні свою сорочку.
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У Києві встановлюють ―екстрені кнопки‖ 

для термінового зв’язку з поліцією 

У столиці розпочали встановлення точок 

екстреного виклику, завдяки яким можна 

отримати зв'язок з оператором поліції.

 

 

Дискримінація за віковою ознакою 

шкідлива для здоров’я — Супрун 

Створення стереотипів та дискримінація 

окремих людей чи категорій людей за віковою 

ознакою — це ейджизм. І таке явище може 

негативно впливати на загальний стан здоров’я 

та сприяти розвитку серцево-судинних 

захворювань. 
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