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ТОП 

 

Зеленський закликає до "нормандських" 

перемовин через загибель бійців під 

Павлополем 

Президент України Володимир Зеленський 

закликав лідерів країн-учасниць 

"нормандського формату" якомога швидше 

поновити перемовини у зв'язку з порушенням 

російсько-окупаційними військами перемир'я і 

загибеллю чотирьох українських воїнів. 

 

Коломойський назвав двох фаворитів 

прем’єрської гонки 

Український олігарх Ігор Коломойський назвав 

двох основних фаворитів на посаду прем’єр-

міністра України.
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Коломойський заявляє, що Богдан є одним з 

його головних юристів 

Український олігарх Ігор Коломойський 

заявив, що глава Офісу президента України 

Андрій Богдан є одним з його головних 

юристів останні п'ять років.

 

ГПУ викликає Гонтареву на допит 

Генеральна прокуратура викликає на допит 

колишнього голову Національного банку 

Валерію Гонтареву.

 

У "Євросолідарності" наголошують, що 

виліт Порошенка на Мальдіви був законним 

П’ятий президент України Петро Порошенко 

перетинав державний кордон виключно у 

відповідності до норм законодавства, зокрема 

й під час поїздки на Мальдіви на початку 2018 

року.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Зеленського заперечують, що США не 

погоджують зустріч із Трампом через 

Богдана 

Переговори про візит президента України 

Володимира Зеленського до Сполучених 

Штатів Америки тривають.
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Україна може поскаржитись до Єврокомісії 

на Польщу через квоти для 

автоперевізників 

Міністр інфраструктури Володимир Омелян 

заявив, що Україна може звернутися зі скаргою 

до Європейської комісії на дії Польщі, якщо не 

вирішиться ситуація із збільшенням квот на 

перевезення для українського автомобільного 

транспорту.

 

 

Пошук військовополонених і зниклих 

безвісти: Україна і США підписали 

Меморандум 

Представники України й США підписали 

Меморандум про взаєморозуміння між 

Міністерством оборони України і Агентством з 

питань пошуку військовополонених і зниклих 

безвісти Міністерства оборони США.

 

 

Делегація Православної церкви України 

відвідала Ліван 

Делегація Православної церкви України 

здійснила візит до Лівану.

 

Литва вимагає невизнання в ЄС виданих на 

Донбасі російських паспортів 

Литовські дипломати працюють над тим, щоб 

російські паспорти, видані в спрощеному 

порядку жителям окупованих територій 

Донбасу, не визнавалися в масштабі 

Євросоюзу.
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УКРАЇНА 

 

Президент звільнив двох заступників 

голови Держприкордонслужби 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

двох заступників голови Державної 

прикордонної служби України.

 

 

Рада збереться на перше засідання 3 вересня 

- Герус 

Представник Президента в Кабінеті міністрів 

Андрій Герус заявляє, що перше засідання 

новообраної Верховної Ради відбудеться 3 

вересня, після чого розпочнуться переговори 

про кадрові призначення.

 

У Гриневич готують дві книги “шпаргалок” 

для наступного уряду 

Міністерство освіти та науки готує для 

наступного керівництва міністерства дві 

перехідні книги, одна з яких повністю 

присвячена реформі Нової української школи. 

 

Радуцький: Призначення мене главою МОЗ 

було б найбільшою помилкою Зеленського 

Новообраний народний депутат від партії 

“Слуга народу”, почесний президент клініки 

“Борис” Михайло Радуцький спростував 

інформацію щодо імовірного призначення його 

міністром МОЗ та заявив, що це було б 

найбільшою помилкою Президента України 

Володимира Зеленського.
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Зеркаль підтримує ідею російськомовного 

каналу, що покаже світу позицію України 

Створення міжнародного російськомовного 

каналу для просування позиції України в світі 

може бути доцільним, оскільки у 

російськомовного співтовариства поза 

Україною є запит на інформацію з 

альтернативного джерела.

 

 

Зеркаль пояснила, чому стався конфлікт 

між Президентом і Клімкіним 

Конфлікт між Президентом України 

Володимиром Зеленським і міністром 

закордонних справ Павлом Клімкіним у зв'язку 

з неузгодженою відповіддю на ноту МЗС РФ 

щодо українських моряків стався через 

проблеми в комунікації.

 

 

В Україні з`явиться інститут стратегії 

охорони здоров'я 

В Україні буде створено Національний 

інститут стратегії охорони здоров'я - 

інституції, яка функціонуватиме при Офісі 

Президента України.

ЕКОНОМІКА 

 

Поставки дизпального з РФ у серпні 

знизяться вдвічі - Герус 

У серпні поставки дизельного пального з Росії 

знизяться з 200 тис. тонн до 100 тис. тонн на 

місяць, однак це буде компенсовано за рахунок 

поставок із Білорусі, країн ЄС та додаткового 

завантаження морського напрямку.
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В Україні визначилися з диверсифікацією 

поставок нафтопродуктів - Омелян 

Міністерство інфраструктури України спільно 

з представниками найбільших компаній 

визначилося з диверсифікацією шляхів 

постачання нафтопродуктів.

 

 

У Зеленського готують проєкт рішення про 

зниження цін на електрику 

Команда Президента спільно з урядом та 

Національною комісією, що здійснює 

держрегулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, розробляє проєкт 

рішення, яке дозволить знизити ціну 

електроенергії для водоканалів на 10%.

 

 

В Україні запрацював новий закон про 

маркування продуктів 

З 6 серпня 2019 року набуває чинності Закон 

України “Про інформацію для споживачів 

харчових продуктів”.

 

 

Президент підписав закон про “зелений” 

тариф для домашніх електростанцій 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав зміни до Закону України “Про 

альтернативні джерела енергії”, які дозволяють 

домашнім сонячним електростанціям (СЕС) 

потужністю до 30 кВт продавати 

електроенергію за “зеленим” тарифом.
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В Україні сьогодні входить в обіг монета до 

1000-річчя правління Ярослава Мудрого 

Національний банк України із 6 серпня 2019 

року вводить в обіг пам'ятну монету зі срібла 

присвячену 1000 років від початку правління 

київського князя Ярослава Мудрого.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд Москви призначив дату апеляції на 

арешт українських моряків 

Московський міський суд призначив на 16 

серпня засідання з розгляду апеляційних скарг 

захисту військовополонених українських 

моряків на постанову про продовження арешту 

до жовтня.

 

 

Денісова спростовує зникнення Клиха із 

в'язниці 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова заявляє, що інформація про 

нібито зникнення українського політв'язня в 

РФ Станіслава Клиха не підтвердилася.

 

 

Суд у РФ розгляне позов про незаконне 

утримання політв'язня Шумкова у ШІЗО 

Торжоцький міськсуд Тверської області 6 

серпня розгляне адміністративний позов 

українського політв’язня Олександра Шумкова 

про його незаконне утримання в ШІЗО.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Підозри Гонтаревій і Філатову підписали у 

ГПУ 

Заступник генерального прокурора Сергій Кізь 

підписав підозри ексголові Національного 

банку Валерій Гонтаревій і колишньому 

заступнику глави Адміністрації Президента 

Олексію Філатову у справі ІСU.

 

 

ВККС визнала чотирьох суддів такими, що 

відповідають займаній посаді 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України за 

результатом кваліфікаційного оцінювання 

визнала 4 суддів місцевих судів такими, що 

відповідають займаній посаді.

 

 

Африканське судно оштрафували за 

незаконне відвідування окупованого Криму 

Прокуратура Автономної Республіки Крим 

встановила факт порушення суднами RANI та 

ALIANCA порядку в’їзду/виїзду на тимчасово 

окуповану територію півострова Крим.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

“Гра в піддавки”: чи справді Україна 

послаблює позиції на Донбасі 

(АНАЛІТИКА) 

Про ознаки ймовірної “здачі” ворогові Донбасу 

попереджає військовий експерт. Що це – 

безпідставні “жахалки” чи реальні загрози?
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Запитання дня: Росія уже готова до вибуху? 

Чи ще ні? 

Ситуацій, на які в Україні дивилися з надією, 

вистачало, але вибуху не сталося, а нинішні 

заворушення у Москві однозначно не дають 

відповіді.

 

 

Корвет нової надії. Чи відновиться 

кораблебудування у Миколаєві? 

Відновлення програми будівництва корветів, 

замороженої в 2014 році, коштуватиме мільярд 

гривень

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні з’являться нові дорожні знаки: 

Президент підписав закон 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо створення 

доступу до інфраструктури зарядних станцій 

для електромобілів".

 

 

Яніна Соколова презентувала тизер фільму, 

що розповість історію її життя (ВІДЕО) 

Проєкт фільму “Я, Ніна” одержить державне 

фінансування, і вже готовий тизер стрічки.
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МОН обмежить кількість заяв для 

вступників на бюджет 

Міністерство освіти та науки планує внести 

зміни до умов прийому в заклади вищої освіти 

і зменшити кількість заяв, які можуть 

одночасно подати абітурієнти, з 7 до 5.

 

 

Фестиваль “Анімаційний БУМ” стартує на 

великих екранах 

У кінотеатрах України з 8 серпня стартує 

фестиваль “Анімаційний БУМ”.

 

 

Авіакомпанія "Роза вітрів" виграла тендер 

на перевезення українських 

високопосадовців 

Українська авіакомпанія "Роза вітрів" виграла 

тендер державного авіапідприємства "Україна" 

на виконання літерних рейсів до 31 грудня 

2019 року.

 

 

Кетрін Зета-Джонс одягнула вишиванку на 

відпочинку 

Голівудська актриса Кетрін Зета-Джонс 

поповнила колекцію вишиванок.
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Супрун розповіла, що таке здорова вага 

Щоб оцінити чи треба худнути, чи, навпаки, 

набирати вагу, потрібно враховувати кілька 

параметрів: індекс маси тіла та співвідношення 

об'єму талії до об'єму стегон.
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