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ТОП 

 

Мир настає не у Раді: Разумков відповів, чи 

парламент вплине на ситуацію на Донбасі 

Припинити війну на Донбасі лише шляхом 

ухвалення законів новим складом парламенту 

неможливо. 

 

 

Компанія Ахметова отримала підозру від 

НАБУ через Роттердам+ 

Від Національного антикорупційного бюро на 

адресу ДТЕК надійшло письмове повідомлення 

про підозру співробітникам компанії через 

формулу розрахунку оптово-ринкової ціни на 

вугілля з урахуванням індексу API2+доставка 

(Роттердам+).
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Україна проведе земельну реформу до кінця 

року - Зеленський 

Україна до кінця року проведе земельну 

реформу, щоб з наступного року створити 

ринок землі на 40 млн гектарів.

 

 

Зеленський легалізує казино 

Президент України Володимир Зеленський має 

намір легалізувати азартні ігри, а саме роботу 

казино у п’ятизіркових готелях.

 

"Квартал" знайшов коміка для пародій на 

Зеленського - ЗМІ 

Найвірогідніше ним стане колишній учасник 

дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Україна й Туреччина підписали договір про 

розвиток ділової співпраці 

Очільники Комітету зовнішньоекономічних 

відносин Турецької Республіки та Торгово-

промислової палати України в присутності 

Президента України Володимира Зеленського 

підписали у Стамбулі договір про співпрацю в 

рамках діяльності двосторонньої Ділової ради.
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Журналістку РФ заблокували охоронці під 

час візиту Зеленського до Вселенської 

Патріархії 

Представницю телеканалу «Россия» 

заблокували охоронці через її поведінку під 

час офіційного візиту Президента України 

Володимира Зеленського до Вселенського 

Патріархату в Стамбулі та зустрічі з 

Патріархом Варфоломієм.

 

 

У посольстві США прокоментували 

реакцію Зеленського на ескалацію на 

Донбасі 

У Посольстві США вважають, що реакція 

Президента Володимира Зеленського і 

Збройних сил України на ескалацію конфлікту 

на Донбасі заслуговує на повну підтримку 

―нормандської четвірки‖, включаючи Росію.

 

 

Жодної ―заборгованості‖ України перед 

СНД не існує — МЗС 

Публікація російських ЗМІ про нібито 

«заборгованість» України перед СНД та 

відсутність «офіційного повідомлення» про 

вихід нашої держави з цієї організації є 

відвертою маніпуляцією.

 

 

МЗС працює над організацією розмови 

Зеленського і Меркель 

Заступник міністра закордонних справ України 

Василь Боднар обговорив з послом ФРН 

Анкою Фельдгузен організацію телефонної 

розмови лідерів двох країн у зв’язку з 

загостренням ситуації на Донбасі.
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У польських містах вшанують пам'ять 

бійців УНР 

14 серпня о 18:00 польські та українські скаути 

в кількох десятках польських міст одночасно 

запалять на могилах бійців Української 

Народної Республіки "Полум’я братерства".

 

 

На Херсонщині планують відновити 

поромне сполучення з Туреччиною 

Херсонщині необхідно найближчим часом 

відновити поромне сполучення з Туреччиною.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков заявляє, що "Слуга народу" не 

проводить коаліційних переговорів 

Партія "Слуга народу" не веде переговори про 

створення коаліції у Верховній Раді ІХ 

скликання.

 

 

"Роттердам+": ексголові НКРЕКП і ще 5 

особам повідомили про підозру 

Національне антикорупційне бюро України 

оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та 

ще п’ятьом особам, причетним до 

запровадження так званої формули 

"Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в 

результаті яких споживачам електроенергії 

завдано 18,87 млрд гривень збитків.
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До кінця року ЗСУ відмовляться від 

радянських радіостанцій на бронетехніці 

До кінця 2019 року Збройні сили України 

повністю відмовляться від використання 

застарілих радіостанцій радянського зразка на 

бронетанковій техніці.

 

 

Окупанти незаконно позбавили волі 223 осіб 

на Донбасі - СБУ 

Незаконними збройними формуваннями на 

Донбасі незаконно позбавлені волі 223 особи, 

ще 258 людей вважаються зниклими безвісти.

 

 

Разумков розповів про кроки перед 

введенням ринку землі 

Для запровадження ринку землі спочатку 

потрібно ухвалити законодавчу базу, яка 

захистить національні інтереси й безпеку.

 

 

Кличко заявляє, що депутатів Київради 

намагаються підкупити для зриву засідання 

Депутатів Київської міської ради намагаються 

підкупити, щоб зірвати наступне засідання.
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В Україні через конкурс шукають 

уповноваженого із захисту української мови 

У секретаріаті уповноваженого Верховної Ради 

з прав людини заявили про старт конкурсу з 

добору кандидата на посаду уповноваженого із 

захисту державної мови.

ЕКОНОМІКА 

 

Закарпатська митниця після приїзду 

Зеленського передала в бюджет на 77% 

більше 

У липні Закарпатською митницею ДФС до 

державного бюджету перераховано 740 млн 

грн митних платежів, що на 77% більше, ніж у 

червні.

 

 

НБУ вважає, що Україні потрібна нова 

програма з МВФ на $5-10 мільярдів 

Україні слід укласти нову довгострокову 

програму співпраці з Міжнародним валютним 

фондом на загальну суму в 5-10 млрд дол. 

США.

 

 

Дороги, аеропорти та морські порти: 

Зеленський обіцяє 20 мільярдів інвестицій 

У найближчі п'ять років в інфраструктуру 

України буде інвестовано щонайменше 20 

мільярдів доларів.
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Нафтогаз має у серпні знизити ціну на газ 

для населення на 265 гривень - Кабмін 

НАК "Нафтогаз України" має у серпні знизити 

ціну на газ для населення на 265 грн за тисячу 

кубічних метрів відповідно до найнижчого 

індикатива у липні, що становить 4640 грн за 

тис. кубометрів (без ПДВ).

 

 

Зеленський обіцяє активний розвиток ІТ-

сфери найближчі п’ять рокі 

Україна у найближчі п'ять років активно 

розвиватиме ІТ-сферу.

 

 

Експорт жирів та олії з України збільшився 

на 3% — експерт 

За січень-червень 2019 року Україна 

експортувала жирів та олії майже на 2,4 млрд 

доларів — на 3% більше, ніж торік.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

"Суд" у Криму продовжив арешт Бекірову 

Так званий Верховний суд в окупованому 

Криму продовжив ще на два місяці арешт 

політв'язню, інваліду першої групи Едему 

Бекірову.
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Політв'язень Карпюк закликав не боятися 

зміни поколінь в українській політиці 

Український політв'язень у РФ Микола 

Карпюк вважає, що українцям не потрібно 

боятися зміни поколінь у вітчизняній політиці.

 

 

У посольстві США стурбовані погіршенням 

здоров'я політв'язнів Балуха і Бекірова 

Посольство США в Україні висловило 

стурбованість погіршенням стану здоров'я 

українських політв'язнів Володимира Балуха та 

Едема Бекірова.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

СБУ затримала росіянина, який планував 

диверсію на аеродромі ЗСУ 

Контррозвідники СБУ затримали у Черкаській 

області громадянина РФ під час підготовки до 

вчинення диверсії на стратегічно важливому 

військовому об’єкті.

 

 

Справу Кернеса зняли з розгляду 

Полтавський апеляційний суд зняв з розгляду 

призначену на 9 серпня справу мера Харкова 

Геннадія Кернеса та його охоронців, яких 

обвинувачують у викраденні, катуванні та 

погрозі вбивством двох активістів 

Харківського Євромайдану взимку 2014 року.
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На Львівщині лейтенант Нацгвардії на 

смерть збив пішохода 

Слідчі ДБР розслідують обставини дорожньо-

транспортної пригоди за участю лейтенанта 

Нацгвардії, внаслідок якої загинув пішохід.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Шулявський міст: коли наступить 

розв’язка 

Реконструкція сумнозвісного Шулявського 

шляхопроводу затягується через саботаж. 

Цікаво, хто ж той капосник, що затримує його 

добудову?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Аеропорт "Київ" визнано найкращим за 

версією Routes Silk Road 

Міжнародний аеропорт ―Київ‖ ім. І. 

Сікорського став найкращим аеропортом за 

версією форуму Routes Silk Road 2019 у 

номінації серед летовищ, які обслуговують до 

4 мільйонів пасажирів на рік.

 

 

Майлі Сайрус виступила в головних уборах 

від українського дизайнера 

Американська співачка і акторка Майлі Сайрус 

виступала на світових фестивалях цього літа в 

головних уборах від українського дизайнера 

Руслана Багінського (Ruslan Baginskiy).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756762-na-lvivsini-lejtenant-nacgvardii-na-smert-zbiv-pisohoda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756762-na-lvivsini-lejtenant-nacgvardii-na-smert-zbiv-pisohoda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2756762-na-lvivsini-lejtenant-nacgvardii-na-smert-zbiv-pisohoda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2756722-sulavskij-mist-koli-nastupit-rozvazka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2756722-sulavskij-mist-koli-nastupit-rozvazka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2756722-sulavskij-mist-koli-nastupit-rozvazka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2756558-aeroport-kiiv-viznano-najkrasim-za-versieu-routes-silk-road.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2756558-aeroport-kiiv-viznano-najkrasim-za-versieu-routes-silk-road.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2756558-aeroport-kiiv-viznano-najkrasim-za-versieu-routes-silk-road.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2756606-majli-sajrus-vistupila-v-golovnih-uborah-vid-ukrainskogo-dizajnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2756606-majli-sajrus-vistupila-v-golovnih-uborah-vid-ukrainskogo-dizajnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2756606-majli-sajrus-vistupila-v-golovnih-uborah-vid-ukrainskogo-dizajnera.html


 

Вчені створили Чорнобильську горілку 

Горілку Atomik виготовили із зерна та води з 

Чорнобильської зони. Вчені твердять, що це 

перший споживчий продукт із зони 

відчуження.

 

 

Майкл Щур та Яніна Соколова записали 

новий ролик про подяку військовим 

Яніна Соколова, Майкл Щур та Максим 

Музика записали відео, в якому пояснили, 

чому потрібно дякувати ветеранам.

 

 

Українці здобули 29 ліцензій на перші в 

історії Всесвітні пляжні ігри 

Восени на світову спортивну спільноту очікує 

історична подія – перші Всесвітні пляжні ігри, 

які відбудуться за ініціативи Асоціації 

Національних олімпійських комітетів.

 

 

DniPRO GogolFest: що чекає на відвідувачів 

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва 

DniPRO GogolFest вперше відбудеться у місті 

Дніпро 27-29 вересня.
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Alyona Alyona виступила на фестивалі Sziget 

Українська реп-співачка Alyona Alyona 

виступила на щорічному міжнародному 

фестивалі Sziget у Будапешті.  
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