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ТОП 

 

Раду просять з’ясувати, чи призначала 

ВККС суддів за квотою Денісової 

Низка правозахисних організацій звернулася 

до парламенту і правоохоронних органів із 

закликом провести розслідування щодо 

ймовірного скоєння корупційного злочину та 

порушення присяги Уповноваженою ВР з прав 

людини Людмилою Денісовою.

 

 

Наглядову раду ПриватБанку очолила 

колишня консультантка МВФ 

Головою наглядової ради ПриватБанку було 

обрано Шерон Icкі, колишню міжнародну 

радницю управління технічної допомоги 

Казначейства США та експерт-консультантку 

МВФ.
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Зеленський: Ми хочемо, щоб у Черкасах був 

аеропорт 

Президент України Володимир Зеленський 

ознайомився з перебігом ремонту Черкаського 

аеропорту. 

  

 

Мінкультури підтвердило ліквідацію УПЦ 

Київського патріархату (ЗАЯВА) 

Українська православна церква Київського 

патріархату припинила своє існування шляхом 

об’єднання і приєднання до Православної 

церкви України. 

 

Фейгін припустив можливість обміну 

Сущенка 

Адвокат Марк Фейгін вважає, що низка 

недавніх подій вселяє певний оптимізм щодо 

можливого обміну журналіста Укрінформу 

Романа Сущенка.

 

 

Поліція відкрила кримінальну справу за 

фактом нападу на Укрінформ 

Поліція Києва відкрила кримінальне 

провадження за фактом нападу чоловіків у 

футболках "Традиція і порядок" на 

приміщення Укрінформу, що стався у вівторок.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751615-policia-vidkrila-kriminalnu-spravu-za-faktom-napadu-na-ukrinform.html
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Серпень принесе в Україну похолодання, 

вночі "осінні" +9° (КАРТА) 

В Україні у четвер, 1 серпня, очікується 

хмарна з проясненнями погода, без істотних 

опадів і з денною температурою повітря 18-23° 

тепла.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія виплатила Україні €2,3 мільйона 

компенсації за брудну нафту 

АТ «Укртранснафта» отримала від ПАТ 

«Транснефть» частину компенсації у розмірі 

понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з 

підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до 

української ділянки нафтопроводу «Дружба».

 

 

Зеленський і Лукашенко домовилися про 

взаємні візити 

Президенти України і Білорусі Володимир 

Зеленський і Олександр Лукашенко 

обговорили ситуацію на Донбасі, питання 

економічної взаємодії і домовилися про 

взаємні візити.

 

 

Кличко зустрівся із адвокатом Трампа Руді 

Джуліані 

Міський голова Києва Віталій Кличко провів 

зустріч у Нью-Йорку з адвокатом Дональда 

Трампа і колишнім мером Руді Джуліані.
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Євросоюз не забув про справу Гандзюк - 

єврокомісар Ган 

У Євросоюзі пам'ятають про напад на 

Катерину Гандзюк і про те, що організаторів 

досі не притягнули до відповідальності.

 

 

 

Russia Today не запросять на Global News 

Forum-2020 - гендиректор UATV 

Російський телеканал Russia Today не 

запросять до участі у Global News Forum, який 

відбудеться наступного року в Україні та 

співорганізатором якого є телеканал UATV.

БЕЗПЕКА 

 

У Мінську домовилися про розмінування 

навколо мосту в Станиці 

Режим тиші, запроваджений на Донбасі 21 

липня 2019 року, в цілому зберігається, 

водночас домовленості щодо надання 

безпечного доступу СММ ОБСЄ на території 

“ОРДЛО” не виконуються.

 

 

На Рівненській АЕС випробовують 

обладнання для сховища ядерного палива 

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 

розпочались функціональні та комплексні 

випробування транспортерів HI-TRAC і вагона 

HI-STAR, що призначені для поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751710-evrosouz-ne-zabuv-pro-spravu-gandzuk-evrokomisar-gan.html
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УКРАЇНА 

 

Президент увів Данилюка і Верланова до 

складу Нацради з питань антикорупційної 

політики 

Президент України Володимир Зеленський 

увів до складу Національної ради з питань 

антикорупційної політики секретаря РНБО 

Олександра Данилюка та голову ДПС Сергія 

Верланова.

 

 

НАЗК розподілило бюджетні кошти на 

фінансування шести партій: кому 

найбільше 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції розподілило кошти з державного 

бюджету на фінансування 6 політичних партій 

у IІІ кварталі 2019 року.

 

Зеленський призначив нового голову 

Черкаської ОДА 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Ігоря Шевченка головою Черкаської 

обласної державної адміністрації. 

 

Філатов не виключає, що піде з посади через 

парі із Зеленським 

Міський голова Дніпра Борис Філатов не 

виключив, що пошкодує про своє парі з 

Президентом Володимиром Зеленським щодо 

завершення реконструкції мосту, але якщо 

програє - піде з посади.
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Призначили заступника керівника апарату 

Вищого антикорсуду 

Голова Державної судової адміністрації 

України призначив на посаду заступника 

керівника апарату Вищого антикорупційного 

суду Оксану Літвінову з випробувальним 

строком три місяці.

 

 

В Україні запустили перший портал 

відкритих геоданих для громад — Зубко 

В Україні запустили перший портал відкритих 

геоданих для громад, який стане інструментом 

для розумного управління.

ЕКОНОМІКА 

 

Мораторій на продаж землі скасують до 

кінця року - Офіс Президента 

Скасування в Україні мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення та 

запуск ринку землі планується до кінця 2019 

року.

 

НБУ розробив правила використання QR-

коду для переказу коштів 

Національний банк розробив проект Правил 

використання QR-коду для здійснення 

переказу коштів та очікує, що це спростить 

сплату рахунків та обмін платіжними 

реквізитами.
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Уряд розширив дію постанови про мита на 

скраплений газ з Росії 

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови 

№624 від 17 липня 2019 року про введення 

спеціального мита на скраплений газ з Росії, 

додавши до неї нові товарні коди.

 

Ремонт доріг онлайн: кожен українець може 

слідкуватити куди йдуть гроші 

Ініціатива CoST Ukraine разом з Міністерством 

ініфраструктури та Державним агентством 

електронного урядування презентували портал, 

на якому кожен може перевірити стан ремонту 

доріг онлайн.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Бекірова примушують заявити, що лідери 

Меджлісу готували теракт - Чубаров 

Незаконно заарештованого в окупованому 

Криму Едема Бекірова змушують свідчити 

проти Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва і 

Ленура Іслямова про те, що вони готували 

теракт у Криму.

 

 

Українські моряки за два місяці вже можуть 

бути вдома - адвокат 

Захоплених російськими силовиками в районі 

Керченської протоки українських моряків 

можуть відпустити до жовтня під особисту 

поруку українського омбудсмена Людмили 

Денісової.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2751778-bekirova-primusuut-zaaviti-so-lideri-medzlisu-gotuvali-terakt-cubarov.html
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ГПУ підготувала підозру російському 

слідчому через "Справу" Карпюка 

Генеральна прокуратура України склала 

повідомлення про підозру слідчому Слідчого 

комітету РФ за фактом незаконного 

притягнення українця Миколи Карпюка до 

кримінальної відповідальності.

 

 

На стіні міськради Херсона з’явився напис-

попередження вбивцям Гандзюк 

На стіні Херсонської міськради з’явився мурал 

- напис «Вбивці Каті Гандзюк будуть 

покарані».

 

 

Прокуратура АР Крим повідомила про 

підозру судді у справі журналіста Семени 

Прокуратура АР Крим підозрює у порушенні 

законів та звичаїв війни суддю Залізничного 

районного суду Сімферополя, яка винесла 

вирок журналісту Миколі Семені.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Денісову викликали на допит до ГПУ 

Уповноважену ВР України з прав людини 

Людмилу Денісову викликали на допит до 

ГПУ у справі щодо ймовірного втручання в 

роботу ВККС.
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Нафтогаз позивається до РФ на $5,2 

мільярда через кримські активи 

Група Нафтогаз подала до Трибуналу при 

постійній палаті третейського суду в Гаазі 

заяву з проханням зобов’язати РФ виплатити 

$5,2 млрд компенсації за збитки, які завдало 

захоплення активів групи у Криму.

 

Справа ОАСК: Вовк заявляє про особисту 

помсту Ситника 

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло 

Вовк стверджує, що справа проти нього є 

політичною, а директор НАБУ Артем Ситник 

персонально зацікавлений у дискредитації 

суддів ОАСК. 

 

 

Бойовик Лусваргі вирушив до місця 

відбування покарання 

Вирок громадянину Бразилії Рафаелю 

Лусваргі, засудженому до 13 років ув'язнення 

за участь у діяльності терористичних 

організацій "Л/ДНР", набув чинності.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Програму ―Безкоштовна діагностика‖ 

відклали, але не медреформу АНАЛІТИКА 

Зміни на “вторинці” розпочнуться з 1 січня 

2020 року. У команді президента обіцяють, що 

ламати систему не збираються.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Черкасах Зеленський не прийняв у 

подарунок від журналістки своє гіпсове 

погруддя 

Президент України Володимир Зеленський під 

час відвідання аеропорту у Черкасах не 

прийняв у подарунок від журналістки 

телеканалу “1+1” своє гіпсове погруддя.

 

 

Київську кав’ярню назвали однією з 

найкращих у світі 

Київська ONE LOVE Coffee потрапила до 

рейтингу найкращих кав’ярень планети за 

версією туристичного видання Big 7 Travel.

 

 

SkyUp восени відкриває три рейси до Чехії 

Бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines 

відкриває три нові рейси до Чехії з України в 

жовтні 2019 року.

 

 

Ціна автономерів: для українців запустили 

онлайн-калькулятор 

На сайті Головного сервісного центру МВС 

запрацював сервіс, за допомогою якого можна 

перевірити вартість номерного знаку з 

бажаною комбінацією цифр.
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Харчування в армії: ЗСУ самостійно 

найматиме кухарів (ВІДЕО) 

У Міністерстві оборони України планують 

відмовитись від фірм-аутсорсерів та 

самостійно наймати кухарів для забезпечення 

харчуванням військовослужбовців ЗСУ.

 

 

За пів року майже 20 тисяч українців 

отримали дозволи на проживання у Польщі 

У першому півріччі дозвіл на проживання у 

Польщі отримали близько 27 тисяч іноземців, 

переважна більшість яких є громадянами 

України.

 

 

Уряд зробив доступними онлайн 128 

держпослуг 

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, 

що Кабінет міністрів під його керівництвом 

зробив доступними онлайн 128 державних 

послуг.

 

Фотограф з Вінниці показав «грузинські» 

образи українських зірок у проекті «Мости 

дружби» 

Вінницький фотограф Костянтин Ревуцький 

представив міжнародний фотопроект "Міст 

дружби", для участі в якому перевдягнув 

українських зірок у грузинське вбрання.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751713-harcuvanna-v-armii-zsu-samostijno-najmatime-kuhariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751713-harcuvanna-v-armii-zsu-samostijno-najmatime-kuhariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751713-harcuvanna-v-armii-zsu-samostijno-najmatime-kuhariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751238-za-piv-roku-majze-20-tisac-ukrainciv-otrimali-dozvoli-na-prozivanna-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751238-za-piv-roku-majze-20-tisac-ukrainciv-otrimali-dozvoli-na-prozivanna-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751238-za-piv-roku-majze-20-tisac-ukrainciv-otrimali-dozvoli-na-prozivanna-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751399-urad-zrobiv-dostupnimi-onlajn-128-derzposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751399-urad-zrobiv-dostupnimi-onlajn-128-derzposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751399-urad-zrobiv-dostupnimi-onlajn-128-derzposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2751292-fotograf-z-vinnici-pokazav-gruzinski-obrazi-ukrainskih-zirok-u-proekti-mosti-druzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2751292-fotograf-z-vinnici-pokazav-gruzinski-obrazi-ukrainskih-zirok-u-proekti-mosti-druzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2751292-fotograf-z-vinnici-pokazav-gruzinski-obrazi-ukrainskih-zirok-u-proekti-mosti-druzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2751292-fotograf-z-vinnici-pokazav-gruzinski-obrazi-ukrainskih-zirok-u-proekti-mosti-druzbi.html


 

В Україні знімуть фільм "Червона рута. 

Нова історія" за піснями Івасюка 

Компанія FILM.UA Group розпочинає роботу 

над новим проєктом — романтичною комедією 

"Червона рута. Нова історія".
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