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ТОП 

 

Зеленський призначив нового командувача 

Об'єднаних сил 

Президент України Володимир Зеленський 

звільнив Олександра Сирського з посади 

командувача Об'єднаних сил і призначив на цю 

посаду Володимира Кравченка.

 

 

НАБУ підтверджує, що відкрило справу за 

заявою Кличка 

Національне антикорупційне бюро України 

відкрило кримінальне провадження щодо 

можливої пропозиції хабаря керівнику Офісу 

Президента Андрію Богдану у розмірі 20 

мільйонів доларів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2754543-zelenskij-priznaciv-novogo-komanduvaca-obednanih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2754543-zelenskij-priznaciv-novogo-komanduvaca-obednanih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2754543-zelenskij-priznaciv-novogo-komanduvaca-obednanih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754318-nabu-pidtverdzue-so-vidkrilo-spravu-za-zaavou-klicka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754318-nabu-pidtverdzue-so-vidkrilo-spravu-za-zaavou-klicka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754318-nabu-pidtverdzue-so-vidkrilo-spravu-za-zaavou-klicka.html


 

Джемілєв збирається до Туреччини разом із 

Зеленським 

Національний лідер кримських татар, 

народний депутат України Мустафа Джемілєв 

візьме участь у поїздці Президента України 

Володимира Зеленського 7-8 серпня до 

Турецької Республіки.

 

 

 

Чимало українців прагнуть не так змін, як 

біблійних чудес - Сергій Жадан, 

письменник, сценарист (ІНТЕРВ'Ю) 

Він молодий, медійний, зухвалий і теж – зі Сходу. Він 
знає, що таке сцена, вміє жартувати і теж знімається в 
кіно.

 

 

Сущенко намалював японських коропів кої 

Незаконно засуджений у РФ український 

журналіст Роман Сущенко надіслав з колонії 

новий малюнок — японських коропів кої.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна засуджує масову стрілянину у США 

Міністерство закордонних справ України 

рішуче засуджує серію актів масової 

стрілянини, вчинених протягом вихідних в Ель 

Пасо, Техас, у Дейтоні, Огайо та Чикаго, 

Іллінойс, та які призвели до численних жертв.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2754609-dzemilev-zbiraetsa-do-tureccini-razom-iz-zelenskim.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2754620-ukraina-zasudzue-masovu-strilaninu-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2754620-ukraina-zasudzue-masovu-strilaninu-u-ssa.html


 

Туреччина підтвердила незмінність позиції 

щодо анексії Криму 

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют 

Чавушоглу наголосив на незмінній позиції 

Турецької Республіки щодо невизнання анексії 

Криму Росією.

  

 

Україна просить США продати їй більше 

Javelin - Тейлор 

Україна звернулася до Сполучених Штатів із 

запитом про продаж більшої кількості 

протитанкових ракетних комплексів Javelin.

 

Данилюк прогнозує "газові" переговори з 

РФ після призначення нового уряду 

Газові переговори щодо збереження транзиту 

газу після 2019 року між Україною та РФ 

пройдуть після призначення нового уряду.

 

 

Agile Spirit-2019: українські морпіхи взяли 

участь у міжнародних навчаннях 

Підрозділ морських піхотинців ВМС ЗС 

України взяв участь у міжнародному навчанні 

Agile Spirit 2019, що завершилось на 

грузинському військовому полігоні «Орфоло».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2754279-tureccina-pidtverdila-nezminnist-pozicii-sodo-aneksii-krimu.html
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Два німецькі провайдери включили UATV у 

свої пакети 

Телеканал Мультимедійної платформи 

іномовлення України UATV розширив свою 

присутність у Німеччині.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков: Питання миру на Донбасі і 

повернення Криму не вирішуються 

законами 

Лідер політичної партії "Слуга народу" Дмитро 

Разумков заявив, що питання повернення 

Криму в Україну і мир на Донбасі не 

вирішується законами.

 

 

Команда Президента планує 

трансформувати Мінінформ в IT-

міністерство 

Міністерство інформаційної політики 

необхідно трансформувати у відомство, яке 

відповідає за розвиток цифрових технологій.

 

 

Команда Зеленського готує проєкт щодо 

онлайн-голосування на виборах 

У команді Президента Володимира 

Зеленського активно працюють над проєктом, 

який дасть українцям змогу голосувати онлайн 

на наступних виборах глави держави.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754188-dva-nimecki-provajderi-vklucili-uatv-u-svoi-paketi.html
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Гройсман каже, що міністри готують 

“шпаргалки” наступникам 

Міністерства вже готують своєрідні послання 

наступним керівникам з інформацією про 

ситуацію в галузі та рекомендаціями 

подальших дій.

 

 

Окружний адмінсуд Києва відкрив справу 

щодо скасування заборони КПУ 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження у справі за позовом 

Петра Симоненка та Комуністичної партії 

України до Міністерства юстиції.

 

 

Великий терор відкинув Україну в розвитку 

на десятки років - Супрун 

5 серпня 1937 року розпочався Великий терор, 

який винищив культурну, політичну та 

наукову еліту України.

 

 

ПЦУ видаватиме власну газету 

Відтепер щомісяця виходитиме друком 

офіційне видання Київської митрополії 

Православної церкви України - газета «Моя 

Церква».

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2754248-grojsman-kaze-so-ministri-gotuut-spargalki-nastupnikam.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754223-velikij-teror-vidkinuv-ukrainu-v-rozvitku-na-desatki-rokiv-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754223-velikij-teror-vidkinuv-ukrainu-v-rozvitku-na-desatki-rokiv-suprun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754265-pcu-vidavatime-vlasnu-gazetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754265-pcu-vidavatime-vlasnu-gazetu.html


ЕКОНОМІКА 

 

В Україні запровадили міжнародний номер 

банківського рахунку IBAN 

В Україні з 5 серпня 2019 року 

запроваджується міжнародний номер 

банківського рахунку IBAN, що надасть 

можливість гармонізувати український 

платіжний простір з європейським.

 

 

Німецька RWE почала зберігати свій газ в 

Україні у режимі митного складу 

Німецька енергетична компанія RWE вперше 

скористалася послугою зберігання газу в 

режимі "митний склад" на території України. 

 

 

В Україні пропонують підвищити тариф на 

воду на 20% 

Українська асоціація підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства 

“Укрводоканалекологія” пропонує підвищити 

тариф на воду на 20%.

 

 

Доходи держбюджету за 7 місяців зросли на 

13,7% - Мінфін 

За січень - липень 2019 року доходи 

Державного бюджету України зросли на 13,7% 

р/р - до 584,1 млрд грн.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2754253-v-ukraini-zaprovadili-miznarodnij-nomer-bankivskogo-rahunku-iban.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2754253-v-ukraini-zaprovadili-miznarodnij-nomer-bankivskogo-rahunku-iban.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2754128-nimecka-rwe-pocala-zberigati-svij-gaz-v-ukraini-u-rezimi-mitnogo-skladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2754128-nimecka-rwe-pocala-zberigati-svij-gaz-v-ukraini-u-rezimi-mitnogo-skladu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2754456-v-ukraini-proponuut-pidvisiti-tarif-na-vodu-na-20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2754456-v-ukraini-proponuut-pidvisiti-tarif-na-vodu-na-20.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2754386-dohodi-derzbudzetu-za-7-misaciv-zrosli-na-137-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2754386-dohodi-derzbudzetu-za-7-misaciv-zrosli-na-137-minfin.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Справа Хізб ут-Тахрір: п'ятьом кримським 

татарам продовжили арешт 

Так званий "Верховний суд Криму" продовжив 

ще на 30 днів запобіжний захід у вигляді 

утримання під вартою фігурантам справи 

кримських мусульман, обвинувачених у 

зв'язках з «Хізб ут-Тахрір» (друга 

Бахчисарайська група).

 

 

За відмову від служби в армії РФ отримали 

вирок 17 кримчан 

З початку року в окупованому Криму було 

порушено 20 кримінальних справ за ухилення 

від військової служби. 17 осіб вже отримали 

вирок. 

 

Батько Гандзюк подав заяву до суду як 

потерпілий у справі Павловського 

Батько Катерини Гандзюк подав до 

Херсонського міського суду заяву про 

дотримання його прав як потерпілого.

 

 

Колишні бранці терористів розповіли про 

катівні "ЛНР" 

Колишні бранці терористів надали СБУ 

свідчення про перебування в катівнях "ЛНР".

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2754611-sprava-hizb-uttahrir-pati-krimskim-tataram-prodovzili-arest.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2754638-za-vidmovu-vid-sluzbi-v-armii-rf-otrimali-virok-17-krimcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2754638-za-vidmovu-vid-sluzbi-v-armii-rf-otrimali-virok-17-krimcan.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754338-batko-gandzuk-podav-zaavu-do-sudu-ak-poterpilij-u-spravi-pavlovskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2754338-batko-gandzuk-podav-zaavu-do-sudu-ak-poterpilij-u-spravi-pavlovskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2754382-kolisni-branci-teroristiv-rozpovili-pro-kativni-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2754382-kolisni-branci-teroristiv-rozpovili-pro-kativni-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2754382-kolisni-branci-teroristiv-rozpovili-pro-kativni-lnr.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Вирок п’ятьом нападникам на Гандзюк 

набув законної сили 

Вирок суду щодо 5 осіб, яких засуджено до 

позбавлення волі за вчинення нападу на 

херсонську активістку Катерину Гандзюк, 

набрав законної сили.

 

 

Напад на журналіста на "Барабашово": 

підозрюваному пом'якшили арешт 

Київський райсуд Харкова змінив запобіжний 

захід Сергію Козлюку, підозрюваному у 

побитті журналіста Вадима Макарюка на 

ринку "Барабашово" у Харкові, з цілодобового 

домашнього арешту на нічний домашній 

арешт.

 

 

Окружний адмінсуд почав перевірку 

громадянства Супрун 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

витребував у Державної міграційної служби 

України документи на підтвердження 

припинення в.о. міністра охорони здоров’я 

України Уляною Супрун громадянства США.

 

 

Окружний адмінсуд скасував наказ, через 

який звільнили прокурора Суса 

Окружний адмінсуд Києва скасував наказ 

Генпрокуратури про притягнення колишнього 

старшого слідчого з особливо важливих справ 

Головного слідчого управління ГПУ Дмитра 

Суса до дисциплінарної відповідальності.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Найскандальніший округ України – ЦВК 

мусила припинити безлад 

Центральна виборча комісія підводить 

остаточні результати виборів до Верховної 

Ради

 

 

Чи поможе «Великий Брат» здолати 

політичну корупцію – це питання, але 

повеселить - точно 

Пропозиція ймовірного глави парламентської 

більшості Давида Арахамії використати 

Штучний Інтелект в дуже дражливій сфері 

викликали суперечливу реакцію експертів

  

 

Дві Ходи на День Незалежності… Як це? 

Чи варто вважати уже вичерпаною 

невизначеність, яка виникла через відмову від 

військового Параду до Дня Незалежності?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Художниця з Каліфорнії продала понад 700 

малюнків янголів для допомоги дітям в 

Україні 

Українська художниця Юлія Косівчук з 

американського штату Каліфорнія продала на 

благодійному аукціоні понад 700 

намальованих нею ангелів заради допомоги 

благодійному фонду Марти Левченко "Я 

майбутнє України" у Чернівцях.
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У команді Зеленського не хочуть знімати 

заборону на “Одноклассники” і “Вконтакте” 

Радник Президента України Михайло Федоров 

вважає, що на даному етапі відкривати доступ 

до російських соціальних мереж не варто, 

оскільки там багато контенту, який має 

негативний вплив на українців.

 

 

Спека повертається в Україну 

В Україні у вівторок, 6 серпня, переважно без 

опадів, вдень від 22 до 27° тепла.

 

 

Українець розповів, як став відомим 

пекарем в Італії 

Українець Роман Олексюк виїхав до Італії 

понад 10 років тому. Відтоді він став відомим у 

Беллуно  пекарем і щодня постачає свіжу 

випічку 150 родинам.

 

 

Українська спортсменка стала сьомою 

жінкою в світі, яка пірнула на глибину 100 м 

Харківська спортсменка Наталія Жаркова 

встановила національний рекорд на змаганнях 

з фрідайвінгу, які проходили в Гондурасі.
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Зарплати вистачає на велику родину: 

українець із Сакраменто розповів про 

роботу пожежником у США 

Колишній львівянин Олег Клепач понад 25 

років працює на одній з пожежних станцій у 

столиці Каліфорнії місті Сакраменто.
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