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ТОП 

 

Втрати України під час "хлібного 

перемир'я" - шість загиблих, дев'ять 

поранених 

З початку оголошеного перемир'я вже загинуло 

6 військових, 9 - зазнали поранень.

 

Зеленський і Путін домовилися про 

можливу "нормандську зустріч‖ лідерів 

країн 

Президенти України Володимир Зеленський і 

Російської Федерації Володимир Путін 

домовилися про можливу зустріч лідерів країн 

Нормандського формату.
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Представники "ЛНР" заявили, що 

претендують на Щастя 

Представники самозваної окупаційної влади 

"ЛНР" прийшли у Станицю і заявили, що 

хочуть контролювати місто Щастя. Вони також 

погрожували журналістам "5 каналу", які 

відзняли їх на камеру.

 

 

В Анкарі почалася зустрічі Зеленського з 

Ердоганом 

У Президентському палаці в Анкарі почалася 

зустріч Президентів України Володимира 

Зеленського та Туреччини Реджепа Тайїпа 

Ердоагана.

 

На Банковій прогнозують, чого вимагатиме 

Росія під час ―нормандської зустрічі‖ 

Росія під час зустрічі у “нормандському 

форматі” вимагатиме від керівництва України 

прямих переговорів з ватажками так званих 

"ЛНР/ДНР".

 

Денісову допитують у ГПУ 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова перебуває на допиті в 

Управлінні спецрозслідувань Генеральної 

прокуратури України.
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Google присвятив Doodle Пантелеймону 

Кулішу 

Google випустив Doodle, присвячений 

українському письменнику, історику та 

перекладачу Пантелеймону Кулішу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський зателефонував Президенту 

Франції Макрону 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 

Франції Еммануелем Макроном і закликав 

лідерів країн "нормандської четвірки" 

терміново зібратися, щоб узгодити наступні 

кроки для остаточного розв’язання конфлікту.

  

 

Берлін стурбований загибеллю українських 

бійців на Донбасі 

У Берліні стурбовані останнім розвитком подій 

на Донбасі та сподіваються на якнайшвидше 

поновлення переговорів.

 

Червоний Хрест не перевозив вантаж 

українським літаком, пошкодженим у Лівії 

Міжнародний Червоний Хрест спростував 

інформацію щодо наявності його вантажу на 

українському літаку, який був пошкоджений 

внаслідок атаки у Лівії.
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Росія заявляє, що Україна заборгувала СНД 

понад $4,5 мільйона 

Міністерство закордонних справ Росії заявило, 

що заборгованість України перед СНД 

перевищила 300 млн рублів (близько $4,6 млн).

 

 

Україна підписала Конвенцію ООН про 

врегулювання спорів за результатами 

медіації 

Міністр юстиції Павло Петренко в Сінгапурі 

підписав Конвенцію Організації Об’єднаних 

Націй щодо медіації.

 

Невизнання Естонією російської 

паспортизації Донбасу є серйозним тиском 

на РФ - МінТОТ 

Рішення Естонії не визнавати видані на 

Донбасі російські паспорти є серйозним 

ударом для Росії.

 

 

Українці, повертаючись із Польщі, не 

повинні помічати різницю у рівні життя - 

Зубко 

Головне завдання децентралізації – наблизити 

стандарти життя в Україні до рівня життя в 

Європі, щоб українці, повертаючись із Польщі, 

не помічали різницю в інфраструктурі, в 

школах, в якості надання адміністративних 

послуг.
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БЕЗПЕКА 

 

Військова прокуратура називає 

неприйнятною заяву Рябошапки 

Колектив військових прокуратур вважає 

неприйнятною заяву заступника глави Офісу 

Президента Руслана Рябошапки про 

необхідність ліквідації військової прокуратури.

 

 

СБУ прокоментувала ―апетити‖ окупантів 

щодо Станиці та Щастя 

Поява поблизу КПВВ «Станиця Луганська» 

«парламентарів» квазіреспубліки є 

продуманою, свідомою і цілеспрямованою 

провокацією з боку терористів та їхніх 

російських кураторів.

 

 

Експерти розповіли про ―воєнні сценарії‖ 

для України на найближчі 10 років 

В Україні розроблені воєнні сценарії розвитку 

подій стосовно безпекової ситуації в країні на 

найближчі десять років на основі методів 

експертного опитування та штучного 

інтелекту.

 

УКРАЇНА 

 

Рябошапка заявляє про готовність очолити 

ГПУ 

Заступник глави Офісу Президента Руслан 

Рябошапка готовий очолити Генеральну 

прокуратуру України в разі ухвалення 

відповідного рішення і заявляє, що не 

відчуватиме дискомфорту на цій посаді.
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Апаршин: Україна має готуватися до 

нападу РФ, як Японія — до цунамі 

Збройні сили України і країна в цілому мають 

готуватися до можливої агресії з боку 

Російської Федерації.

 

 

Фракцію "Слуга народу" поділять 

жеребкуванням на 15 груп 

Фракцію "Слуга народу" за допомогою 

жеребкування поділять на 15 невеликих груп. 

 

―Слуга народу‖ у новій Раді проголосує за 

пакет дерегуляційних законів — Арахамія 

Парія “Слуга народу” у новому парламенті 

проголосує за пакет дерегуляційних законів, 

які необхідні для розвитку держави та бізнесу.

 

 

Рябошапка анонсував ―апгрейд‖ НАЗК 

На Національне агентство з питань запобігання 

корупції (НАЗК) чекають кардинальні зміни.
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"Голос України" опублікував список 

депутатів ―дев'ятої‖ Ради 

Офіційний список новообраних народних 

депутатів ІХ скликання опублікований в газеті 

“Голос України”.

 

 

У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом 

від 50 до 80 тисяч — Разумков 

За прогули та кнопкодавство народних 

депутатів ІX скликання будуть позбавляти 

мандата або карати штрафами на суму до 80 

тис. грн.

 

 

Зеленський обіцяє кримським татарам 

спростити відвідання окупованого Криму 

Президент України Володимир Зеленський 

заявляє, що незабаром законодавчо затвердять 

Положення про спрощення отримання дозволу 

для відвідування окупованого Криму.

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський підписав закон про ратифікацію 

угоди щодо вільної торгівлі з Ізраїлем 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про ратифікацію Угоди про вільну 

торгівлю між Кабінетом міністрів України та 

урядом Ізраїлю.
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Молдова розглядає варіант реверсних 

поставок газу з України 

Міністерство економіки й інфраструктури 

Молдови розглядає три варіанти 

альтернативних поставок природного газу, 

включаючи реверсні поставки палива з 

України.

 

 

У І півріччі експорт зернових збільшився на 

40% – експерт 

Україна за І півріччя 2019 року відвантажила 

на експорт зерна, зернобобових та борошна на 

40% більше, ніж за аналогічний період 

минулого року

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В’язень Кремля Стешенко повернувся до 

Харкова 

Звільнений після незаконного засудження у 

анексованому Криму харків'янин Олександр 

Стешенко сказав журналістам на вокзалі у 

Харкові, що його перше бажання - побачити 

рідних.

 

 

Сущенко підписав документи про згоду 

відбувати термін в Україні - Фейгін 

Захисник незаконно ув'язненого в Росії 

журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк 

Фейгін заявив, що його підзахисний підписав 

документи на згоду відбувати термін 

покарання в Україні, проте «перебільшувати 

значення цього факту не варто».
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Сенцов написав статтю, де порівняв долю 

Польщі й України 

Український режисер Олег Сенцов, незаконно 

ув'язнений у Росії, написав статтю про 

польське кіно для часопису "Нова Польща", в 

якій порівняв окупаційну політику Москви 

стосовно Польщі в 1945 році і до України - у 

2014-му.

 

 

Дочка Бекірова просить Зеленського 

врятувати батька 

Дочка заарештованого в Криму російськими 

окупантами політв'язня Едема Бекірова 

опублікувала відкритий лист Президенту 

України, в якому просить допомогти її 

помираючому батьку.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

"Чекаю на вас у Лондоні": Гонтарева не 

приїде в Україну на допит у справі 

Курченка 

Екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева не 

приїде в Україну на призначений на 12 серпня 

допит у кримінальній справі щодо бізнесмена-

втікача Сергія Курченка.

 

 

Рябошапка анонсував злиття найбільш 

одіозних судів 

Команда Президента Володимира Зеленського 

має намір ініціювати реорганізацію мережі 

судів шляхом їх злиття.
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Спонсору ―Самооборони Криму‖ оголосили 

підозру 

Правоохоронці повідомили про підозру 

чоловіку, який у 2014 році фінансував так 

звану “Самооборону Криму”.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Про приємні й не дуже нововведення, які 

чекають на автомобілістів 

За два тижні “євробляхерів” штрафуватимуть. 

А власників електрокарів з нового року 

зобов’яжуть замінити номери авто на “зелені”

 

 

Як гончарне коло стало рятівним для 

переселенки з Криму 

Історія 44-річної Тетяни Болгарової, яка з 

програміста-фрилансера «зліпила» з себе 

гончариню

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Марш, молебень та концерт: що чекає 

українців у День Незалежності 

Організатори "Маршу захисників України", що 

пройде у День Незалежності як альтернатива 

"Ході гідності", яку анонсували в Офісі 

Президента, оприлюднили попередній план 

заходів.
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Парки, дороги й мости: Кличко показав, як 

змінився Київ 

Мер Києва Віталій Кличко показав слайд-шоу 

зі змінами, що відбулися в Києві.

 

НСЖУ просить АТБ не припиняти продаж 

преси 

Рішення компанії ATБ припинити реалізацію 

преси у своїй мережі продуктових магазинів 

призведе до падіння тиражів, а також 

обмежить права споживачів.

 

На "Шіді Ріді Fest" встановлять рекорд 

України 

В Умані 24 серпня відбудеться 3-й Музично-

мистецький фестиваль "Шіді Ріді Fest". Захід  

проходитиме відразу на восьми локаціях, 

розташованих на центральній площі міста. 

 

 

Туристи тимчасово не зможуть потрапити 

на "Запорізьку Січ" 

Історико-культурний комплекс "Запорізька 

Січ" тимчасово буде недоступний для 

відвідування.
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У Вишеньках на день села замовили 

стриптизера 

Свято розпочнеться о 15 годині 10 серпня. 

Виступатимуть духовий оркестр, дует 

бандуристок, група "Яворина", а от вишенькою 

на торті стане виступ стриптизера Mr.Tiko.
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