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ТОП 

 

Кличко має сам подати у відставку з посади 

голови КМДА – Богдан (ВІДЕО) 

Міський голова і голова Київської міської 

державної адміністрації Віталій Кличко має 

сам подати у відставку і згідно з чинним 

законодавством, і на знак усвідомлення 

політичної відповідальності за програш 

очолюваної ним партії "Блок Петра 

Порошенка"Солідарність".

 

 

Кличко назвав пресконференцію Богдана 

―байками зі склепу‖ 

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, 

оприлюднену на пресконференції керівником 

Офісу Президента Андрієм Богданом, 

добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750599-klicko-mae-sam-podati-u-vidstavku-z-posadi-golovi-kmda-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750599-klicko-mae-sam-podati-u-vidstavku-z-posadi-golovi-kmda-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750599-klicko-mae-sam-podati-u-vidstavku-z-posadi-golovi-kmda-bogdan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750645-klicko-nazvav-preskonferenciu-bogdana-bajkami-zi-sklepu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750645-klicko-nazvav-preskonferenciu-bogdana-bajkami-zi-sklepu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750645-klicko-nazvav-preskonferenciu-bogdana-bajkami-zi-sklepu.html


 

Суд арештував російський танкер Neyma 

Приморський райсуд Одеси арештував 

російський танкер Neyma.

 

 

Засновник клініки ―Борис‖ став 

позаштатним радником Зеленського 

Президент Володимир Зеленський призначив 

засновника мережі приватних клінік "Борис" 

Михайла Радуцького позаштатним радником.

 

 

Офіс Президента планує велику 

приватизацію: перші на черзі - банки 

Офіс Президента України Володимира 

Зеленського анонсував масштабну 

приватизацію з прицілом, в першу чергу, на 

банки для залучення в країну великих 

іноземних фінансово-банкових груп.

 

 

Укрінформ закриває пресзалу після нападу. 

Збитки встановлюються 

Інформагентство Укрінформ закриває свою 

першу пресзалу після нападу молодиків у 

футболках з написом "Традиція і порядок" та 

пошкодження ними обладнання.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2750813-sud-arestuvav-rosijskij-tanker-neyma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2750813-sud-arestuvav-rosijskij-tanker-neyma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750897-zasnovnik-kliniki-boris-stav-pozastatnim-radnikom-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750897-zasnovnik-kliniki-boris-stav-pozastatnim-radnikom-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750897-zasnovnik-kliniki-boris-stav-pozastatnim-radnikom-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750982-ofis-prezidenta-planue-veliku-privatizaciu-persi-na-cerzi-banki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750982-ofis-prezidenta-planue-veliku-privatizaciu-persi-na-cerzi-banki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750982-ofis-prezidenta-planue-veliku-privatizaciu-persi-na-cerzi-banki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750951-ukrinform-zakrivae-preszalu-pisla-napadu-zbitki-vstanovluutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750951-ukrinform-zakrivae-preszalu-pisla-napadu-zbitki-vstanovluutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750951-ukrinform-zakrivae-preszalu-pisla-napadu-zbitki-vstanovluutsa.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна розширила спецмита на 

скраплений газ із РФ - Герус 

Кабінет міністрів України на засіданні 24 

липня 2019 року розширив перелік товарних 

кодів імпортного скрапленого вуглеводневого 

газу (СВГ), на які поширюється спеціальне 

мито.

 

ЄБРР виділяє на ―апгрейд‖ Укренерго €150 

мільйонів 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

виділив ПрАТ «Укренерго» 149 млн євро під 

державні гарантії для реалізації проєкту 

"Модернізація мережі електропередачі 

Укренерго".

 

 

Українська компанія побудує в Литві 

фабрику з виробництва корму для тварин - 

ЗМІ 

Один із лідируючих в Україні виробників 

корму для домашніх тварин "Кормотех" 

розпочинає будівництво фабрики корму для 

собак і кішок у Кедайняйській вільній 

економічній зоні в Литві.

 

БЕЗПЕКА 

 

 

 

Пріоритетом СБУ після реформи буде 

контррозвідка — Данилюк 

кретар РНБО Олександр Данилюк обговорив із 

представниками Міжнародної дорадчої групи з 

питань реформи сектору безпеки і оборони 

(IAG) впровадження реформи СБУ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750949-ukraina-rozsirila-specmita-na-skraplenij-gaz-iz-rf-gerus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750949-ukraina-rozsirila-specmita-na-skraplenij-gaz-iz-rf-gerus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750949-ukraina-rozsirila-specmita-na-skraplenij-gaz-iz-rf-gerus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750735-ebrr-vidilae-na-apgrejd-ukrenergo-150-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750735-ebrr-vidilae-na-apgrejd-ukrenergo-150-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750735-ebrr-vidilae-na-apgrejd-ukrenergo-150-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750573-ukrainska-kompania-pobudue-v-litvi-fabriku-z-virobnictva-kormu-dla-tvarin-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750573-ukrainska-kompania-pobudue-v-litvi-fabriku-z-virobnictva-kormu-dla-tvarin-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750573-ukrainska-kompania-pobudue-v-litvi-fabriku-z-virobnictva-kormu-dla-tvarin-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750573-ukrainska-kompania-pobudue-v-litvi-fabriku-z-virobnictva-kormu-dla-tvarin-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750806-prioritetom-sbu-pisla-reformi-bude-kontrrozvidka-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750806-prioritetom-sbu-pisla-reformi-bude-kontrrozvidka-daniluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750806-prioritetom-sbu-pisla-reformi-bude-kontrrozvidka-daniluk.html


 

В Офісі Президента розробили 

російськомовний телеканал для "боротьби 

за уми" 

В Україні для посилення позицій держави в 

інформаційній боротьбі буде створено 

всесвітній російськомовний канал.

 

 

Окупанти влучили у безпілотник ОБСЄ на 

Луганщині 

Бойовики російських окупаційних військ 

поцілили 28 липня зі стрілецької зброї в 

безпілотний літальний апарат малого радіуса 

дії СММ ОБСЄ поблизу Первомайська на 

окупованій Луганщині.

 

 

 

МОЗ не рекомендує купатися на одному з 

пляжів Одеси 

Фахівці державної установи «Одеський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», 

що провели аналіз проб морської води вздовж 

узбережжя Одещини, оприлюднили висновки: 

вода біля 21 із 22 пляжів відповідає гігієнічним 

вимогам.

 

 

У Чорному морі сміття вдвічі більше, ніж у 

Середземному 

Кількість морського сміття у Чорному морі 

майже вдвічі перевищує цей показник у 

Середземному.

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750276-v-ofisi-prezidenta-rozrobili-rosijskomovnij-telekanal-dla-borotbi-za-umi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750276-v-ofisi-prezidenta-rozrobili-rosijskomovnij-telekanal-dla-borotbi-za-umi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750276-v-ofisi-prezidenta-rozrobili-rosijskomovnij-telekanal-dla-borotbi-za-umi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750276-v-ofisi-prezidenta-rozrobili-rosijskomovnij-telekanal-dla-borotbi-za-umi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2750652-okupanti-vlucili-u-bezpilotnik-obse-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2750652-okupanti-vlucili-u-bezpilotnik-obse-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2750652-okupanti-vlucili-u-bezpilotnik-obse-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2750441-moz-ne-rekomendue-kupatisa-na-odnomu-z-plaziv-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2750441-moz-ne-rekomendue-kupatisa-na-odnomu-z-plaziv-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2750441-moz-ne-rekomendue-kupatisa-na-odnomu-z-plaziv-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2750654-u-cornomu-mori-smitta-vdvici-bilse-niz-u-seredzemnomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2750654-u-cornomu-mori-smitta-vdvici-bilse-niz-u-seredzemnomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2750654-u-cornomu-mori-smitta-vdvici-bilse-niz-u-seredzemnomu.html


УКРАЇНА 

 

ЦВК визнала обраними вже 84 народних 

депутати 

Центральна виборча комісія встановила 

результати позачергових парламентських 

виборів у ще 49 окружних виборчих округах і 

визнала обраними 49 народних депутатів.

  

 

Це не лекції, це інтенсив, або Чого 

навчатимуть майбутніх нардепів від ―Слуги 

народу‖ (АНАЛІТИКА) 

 ще кепкуєте з «Курсу молодого депутата» у 

Трускавці? І дарма! «Вчитися – краще, ніж не 

вчитися» - каже бізнес-тренер Валерій Пекар. І 

з ним важко не погодитися

 

 

Зеленський змінив начальника управління 

СБУ на Черкащині 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Сергія Ходунова начальником управління 

Служби безпеки України в Черкаській області.

 

 

Колишній менеджер ДТЕК очолив 

газопостачальну компанію «Нафтогаз 

України» 

Директором ТОВ "Газопостачальна компанія 

"Нафтогаз України" призначили колишнього 

менеджера ДТЕК Максима Рабіновича, котрий 

уже працює у групі Нафтогаз із березня 2019 

року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2750935-cvk-viznala-obranimi-vze-84-narodnih-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2750935-cvk-viznala-obranimi-vze-84-narodnih-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2750935-cvk-viznala-obranimi-vze-84-narodnih-deputati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750122-ce-ne-lekcii-ce-intensiv-abo-cogo-navcatimut-majbutnih-nardepiv-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750122-ce-ne-lekcii-ce-intensiv-abo-cogo-navcatimut-majbutnih-nardepiv-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750122-ce-ne-lekcii-ce-intensiv-abo-cogo-navcatimut-majbutnih-nardepiv-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750122-ce-ne-lekcii-ce-intensiv-abo-cogo-navcatimut-majbutnih-nardepiv-vid-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750451-zelenskij-zminiv-nacalnika-upravlinna-sbu-na-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750451-zelenskij-zminiv-nacalnika-upravlinna-sbu-na-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750451-zelenskij-zminiv-nacalnika-upravlinna-sbu-na-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750663-kolisnij-menedzer-dtek-ocoliv-gazopostacalnu-kompaniu-naftogaz-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750663-kolisnij-menedzer-dtek-ocoliv-gazopostacalnu-kompaniu-naftogaz-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750663-kolisnij-menedzer-dtek-ocoliv-gazopostacalnu-kompaniu-naftogaz-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750663-kolisnij-menedzer-dtek-ocoliv-gazopostacalnu-kompaniu-naftogaz-ukraini.html


 

До Ради проходять 33 депутати, які 

використовували бюджетні гроші для 

агітації — ОПОРА (ІНФОГРАФІКА) 

До Верховної Ради IX скликання проходять 33 

депутати, які використовували бюджетні 

ресурси у власних медійних та агітаційних 

цілях.

 

 

Супрун розкритикувала заяву радника 

Зеленського щодо "лікування для різних 

рас" 

Засновник мережі приватних клінік Борис 

Михайло Радуцький, який пройшов 

до Верховної Ради за списком партії "Слуга 

народу", заявив, що існують особливості 

лікування "у представників різних рас".

 

 

Президент підписав указ про розвиток е-

послуг 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ про розвиток електронних послуг, що 

передбачає проведення повного аудиту роботи 

державних реєстрів.

 

 

Порошенко вважає, що директор ДБР через 

Богдана може зливати дані Портнову 

П'ятий президент Петро Порошенко вважає, 

що директор Державного бюро розслідувань 

Роман Труба може бути причетним до зливу 

інформації ексзаступнику голови Адміністрації 

президента Януковича Андрію Портнову.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2750960-do-radi-prohodat-33-deputati-aki-vikoristovuvali-budzetni-grosi-dla-agitacii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2750960-do-radi-prohodat-33-deputati-aki-vikoristovuvali-budzetni-grosi-dla-agitacii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2750960-do-radi-prohodat-33-deputati-aki-vikoristovuvali-budzetni-grosi-dla-agitacii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2750960-do-radi-prohodat-33-deputati-aki-vikoristovuvali-budzetni-grosi-dla-agitacii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750316-suprun-rozkritikuvala-zaavu-radnika-zelenskogo-sodo-likuvanna-dla-riznih-ras.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750316-suprun-rozkritikuvala-zaavu-radnika-zelenskogo-sodo-likuvanna-dla-riznih-ras.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750316-suprun-rozkritikuvala-zaavu-radnika-zelenskogo-sodo-likuvanna-dla-riznih-ras.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750316-suprun-rozkritikuvala-zaavu-radnika-zelenskogo-sodo-likuvanna-dla-riznih-ras.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750471-prezident-pidpisav-ukaz-pro-rozvitok-eposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750471-prezident-pidpisav-ukaz-pro-rozvitok-eposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750471-prezident-pidpisav-ukaz-pro-rozvitok-eposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750595-porosenko-vvazae-so-direktor-dbr-cerez-bogdana-moze-zlivati-dani-portnovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750595-porosenko-vvazae-so-direktor-dbr-cerez-bogdana-moze-zlivati-dani-portnovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750595-porosenko-vvazae-so-direktor-dbr-cerez-bogdana-moze-zlivati-dani-portnovu.html


 

Біденко прокоментував ідею об'єднати МІП 

з іншими міністерствами 

Пропозиція об'єднати Міністерство 

інформаційної політики, Міністерство 

культури, Міністерство молоді та спорту в 

один орган виконавчої влади має на меті 

реформу за функціональним принципом.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Справа Хізб ут-Тахрір: адвокат заявляє про 

―каральну психіатрію‖ ФСБ проти 

кримських татар 

Адвокат Еміль Курбедінов заявив, що 

переміщення його підзахисного Рустема 

Емірусеінова до психіатричної лікарні нічим не 

обгрунтоване та порушує його права і свободи.

 

 

Кучма і Тейлор вважають безпеку і 

звільнення в'язнів першочерговими для 

"Мінська" 

Виконання безпекового блоку та звільнення 

утримуваних осіб є першочерговими 

питаннями у процесі реалізації Мінських угод.

 

 

Український консул відвідав блогера 

Мемедемінова у російському СІЗО 

Генеральний консул України в російському 

Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав 

у СІЗО кримськотатарського громадянського 

журналіста Нарімана Мемедемінова, 

обвинуваченого ФСБ Росії у пропаганді 

тероризму.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750879-bidenko-prokomentuvav-ideu-obednati-mip-z-insimi-ministerstvami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2750879-bidenko-prokomentuvav-ideu-obednati-mip-z-insimi-ministerstvami.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Укрзалізниця планує купити ще 40 

американських локомотивів - Омелян 

Міністр інфраструктури Володимир Омелян 

обговорив з представниками американської 

компанії Wabtec i Ексімбанку США умови 

закупівлі 40 локомотивів для Укрзалізниці.

 

 

Нацбанк продає бізнес-центр в Одесі 

Національний банк виставить на торги будівлю 

сучасного бізнес-центру, яка розташована у 

центрі Одеси.

 

 

Харчування в армії: Міноборони спростовує 

чутки, що нова система задорога 

У Міноборони вважають недостовірною 

інформацію стосовно того, що нова система 

харчування військових за каталогом значно 

дорожча за стару.

 

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 

18% 

Середня зарплата українців за червень 2019 

року на 18% більша за ту, яку вони отримали 

за червень 2018 року.
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В Україні збільшуються виробництво та 

переробка сої 

Минулорічні зміни порядку справляння ПДВ 

при експорті соєвих бобів сприяли збільшенню 

їх виробництва та переробки.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Гра у мовчанку навколо скандалу з 

Окружним адмінсудом Києва триває 4 доби 

Укрінформ спробував з’ясувати, чому мовчать 

ті люди, які мали б реагувати, а також, як 

надалі розвиватиметься ситуація з українським 

правосуддям і його нібито «реформою»

 

 

Завод Коломойського вдруге не зміг 

заблокувати тарифи Укренерго 

Окружний адмінсуд Києва відмовив 

Нікопольському заводу феросплавів (НЗФ) у 

задоволенні клопотання про призупинення дії 

постанови НКРЕКП від 12 липня, якою 

затверджено новий тариф на послуги з 

передачі електричної енергії ПрАТ 

"Укренерго" з 1 серпня 2019 року.

 

 

НСЖУ засуджує атаку на Укрінформ і 

закликає покарати нападників 

Національна спілка журналістів засуджує атаку 

на українське національне інформагентство 

“Укрінформ” та закликає правоохоронців 

провести ефективне розслідування і 

забезпечити покарання нападникам.
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ГПУ викликає на допит Вовка і ще трьох 

суддів 

Судді Окружного адміністративного суду міста 

Києва Павло Вовк, Євгеній Аблов, Ігор 

Погрібніченко та суддя Суворовського 

районного суду міста Одеси Іван Шепітко 

викликані на 2 серпня до Генеральної 

прокуратури для вручення підозри і 

проведення допиту.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як притлумити ―телевізійні‖ апетити 

―п’ятої колони‖ 

Влада готує стратегічні рішення з 

протистояння ворожій експансії в нашому 

медіапросторі. Експерти вважають: діяти треба 

щонайжорсткіше

 

 

Хата мольфара, підвісні місточки й 

контактний зоопарк: на Прикарпатті 

створюють «Гуцул Ленд» 

ва атракція найближчим часом відкриється на 

території туристичного комплексу «Буковель».

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У День Незалежності в Києві відбудеться 

Хода гідності за участю Президента 

У День Незалежності України в Києві 

відбудеться Хода гідності за участі Президента 

Володимира Зеленського.
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Руханка у кулуарах та корисне 

голодування: Супрун дала поради 

майбутнім депутатам 

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 

підготувала 17 порад майбутнім депутатам про 

те, як правильно піклуватися про своє здоров'я, 

виконуючи професійні обов'язки під куполом 

Верховної Ради.

 

 

Українка вперше увійшла у ТОП-5 

бізнесвумен за версією ООН 

Українка Зоя Литвин увійшла до ТОП-5 жінок-

підприємиць 2019 року, ставши однією з 

лауреаток у конкурсі WE Empower UN SDG 

Challenge від Організації Об'єднаних Націй.

 

Куди вступити найважче: Міносвіти 

назвало ТОП-10 спеціальностей 

У 2019 року вступити за широким конкурсом 

на бакалавра бюджетної форми навчання 

найскладніше було на «міжнародні» 

спеціальності – прохідний бал на них 

становить понад 190.

 

 

Трьом українським авіакомпаніям 

"відкрили небо" з Тель-Авівом 

Державна авіаційна служба України 

задовольнила заяви авіакомпаній "Роза Вітрів", 

"Атласджет Україна" і "SkyUp" на 

експлуатацію повітряних ліній між Україною 

та Тель-Авівом.
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Двоє футболістів "Динамо" увійшли до 

ТОП-50 молодих талантів 

Гравці київського "Динамо" захисник Денис 

Попов та хавбек Георгій Цітаїшвілі увійшли до 

ТОП-50 молодих талантів, які можуть 

виблискувати на футбольних полях уже 

найближчим часом.

 

 

В Японії навчатимуть мистецтву 

української петриківки 

Майстер-клас із петриківського розпису 

відбудеться у вересні в Японії під 

керівництвом відомої на весь світ майстрині 

Галини Назаренко.

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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