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ТОП 

 

Перше засідання "дев'ятої" Ради 

відбудеться 29 серпня 

Перше урочисте засідання Верховної ради 9 

скликання відбудеться 29 серпня.

 

 

Зеленського вже запросили до Білого дому - 

Трамп 

Президент України Володимир Зеленський вже 

отримав запрошення відвідати Білий дім, а 

зустріч Президента США з главою Української 

держави може відбутись незабаром.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757390-perse-zasidanna-devatoi-radi-vidbudetsa-29-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757390-perse-zasidanna-devatoi-radi-vidbudetsa-29-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757390-perse-zasidanna-devatoi-radi-vidbudetsa-29-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757627-zelenskogo-vze-zaprosili-do-bilogo-domu-tramp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757627-zelenskogo-vze-zaprosili-do-bilogo-domu-tramp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757627-zelenskogo-vze-zaprosili-do-bilogo-domu-tramp.html


 

Зеленський готовий внести у Раду питання 

кримськотатарської автономії - Джемілєв 

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв 

розповів, що на зустрічі з Президентом 

України Володимиром Зеленським, яка 

відбулася в п'ятницю, 9 серпня, 

обговорювалося питання створення 

кримськотатарської національно-

територіальної автономії.

 

"Слуга народу" назвала комітети, які 

пропонує створити у Раді 

У партії "Слуга народу" назвали 22 комітети, 

які вони хочуть створити у Верховній Раді. 

 

 

САП проситиме 50 мільйонів застави для 

одного з фігурантів “Роттердам+” 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

проситиме 50 млн грн застави для одного з 

фігурантів справи щодо запровадження так 

званої формули «Роттердам+».

 

 

У Криму місцеві патріоти підняли прапор 

України 

У місті Судак на території тимчасово 

окупованого Криму місцеві патріоти підняли 

Державний прапор України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2757570-zelenskij-gotovij-vnesti-u-radu-pitanna-krimskotatarskoi-avtonomii-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2757570-zelenskij-gotovij-vnesti-u-radu-pitanna-krimskotatarskoi-avtonomii-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2757570-zelenskij-gotovij-vnesti-u-radu-pitanna-krimskotatarskoi-avtonomii-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757598-sluga-narodu-nazvala-komiteti-aki-proponue-stvoriti-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757598-sluga-narodu-nazvala-komiteti-aki-proponue-stvoriti-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757598-sluga-narodu-nazvala-komiteti-aki-proponue-stvoriti-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757213-sap-prositime-50-miljoniv-zastavi-dla-odnogo-z-figurantiv-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757213-sap-prositime-50-miljoniv-zastavi-dla-odnogo-z-figurantiv-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757213-sap-prositime-50-miljoniv-zastavi-dla-odnogo-z-figurantiv-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2757005-u-krimu-miscevi-patrioti-pidnali-prapor-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2757005-u-krimu-miscevi-patrioti-pidnali-prapor-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2757005-u-krimu-miscevi-patrioti-pidnali-prapor-ukraini.html


 

Спортивні вихідні: битва водяними 

кульками, козацькі розваги та футбольний 

матч 

Нічний похід через Київ, битва водяними 

кульками, кінопоказ "Друзів" чи з`їзд 

вболівальників "Манчестер Юнайтед" - наша 

афіша на ці вихідні сподобається усім!

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Тейлор пояснив, чому похвалив Зеленського 

за хоробрість 

Президент України Володимир Зеленський 

своєю реакцією на загибель чотирьох морпіхів 

біля Павлополя продемонстрував моральну 

перевагу української позиції у війні на Донбасі 

і бажання завершити її на своїх умовах.

 

 

Україна та США запускають спільний 

"ядерний" проєкт 

У Вашингтоні запускають проєкт 

співробітництва між Україною та США з 

освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної 

науки та інженерії.

 

 

Реальні кроки для завершення війни на 

Донбасі може зробити лише Путін - Тейлор 

Для пошуку шляхів закінчення війни на 

Донбасі слід використовувати переговори на 

всіх майданчиках, включно з Мінським, але 

реальні кроки для завершення збройного 

конфлікту може зробити президент Росії 

Путін.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2757092-sportivni-vihidni-bitva-vodanimi-kulkami-kozacki-rozvagi-ta-futbolnij-matc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2757092-sportivni-vihidni-bitva-vodanimi-kulkami-kozacki-rozvagi-ta-futbolnij-matc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2757092-sportivni-vihidni-bitva-vodanimi-kulkami-kozacki-rozvagi-ta-futbolnij-matc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2757092-sportivni-vihidni-bitva-vodanimi-kulkami-kozacki-rozvagi-ta-futbolnij-matc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757357-tejlor-poasniv-comu-pohvaliv-zelenskogo-za-horobrist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757357-tejlor-poasniv-comu-pohvaliv-zelenskogo-za-horobrist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757357-tejlor-poasniv-comu-pohvaliv-zelenskogo-za-horobrist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757027-ukraina-ta-ssa-zapuskaut-spilnij-adernij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757027-ukraina-ta-ssa-zapuskaut-spilnij-adernij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757027-ukraina-ta-ssa-zapuskaut-spilnij-adernij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757445-realni-kroki-dla-zaversenna-vijni-na-donbasi-moze-zrobiti-lise-putin-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757445-realni-kroki-dla-zaversenna-vijni-na-donbasi-moze-zrobiti-lise-putin-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757445-realni-kroki-dla-zaversenna-vijni-na-donbasi-moze-zrobiti-lise-putin-tejlor.html


БЕЗПЕКА 

 

Україна і США погоджують умови 

додаткового постачання Javelin 

Уряди України і США погоджують умови 

додаткового постачання протитанкових 

ракетних комплексів Javelin для Збройних сил 

України.

 

 

Зеленський призначив нового керівника 

департаменту кібербезпеки СБУ 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Миколу Кулешова начальником 

Департаменту контррозвідувального захисту 

інтересів держави у сфері інформаційної 

безпеки СБУ.

 

 

Росія привезла на Донбас найманців із 

досвідом локальних конфліктів - розвідка 

На окупованому Донбасі продовжують діяти 

російські найманці під керівництвом 

Головного розвідувального управління 

Генштабу ЗС РФ.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський змінив склад Національної 

інвестиційної ради 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав Указ "Про зміни у складі 

Національної інвестиційної ради".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2757374-ukraina-i-ssa-pogodzuut-umovi-dodatkovogo-postacanna-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2757374-ukraina-i-ssa-pogodzuut-umovi-dodatkovogo-postacanna-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2757374-ukraina-i-ssa-pogodzuut-umovi-dodatkovogo-postacanna-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757603-zelenskij-priznaciv-novogo-kerivnika-departamentu-kiberbezpeki-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757603-zelenskij-priznaciv-novogo-kerivnika-departamentu-kiberbezpeki-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757603-zelenskij-priznaciv-novogo-kerivnika-departamentu-kiberbezpeki-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2757327-rosia-privezla-na-donbas-najmanciv-iz-dosvidom-lokalnih-konfliktiv-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2757327-rosia-privezla-na-donbas-najmanciv-iz-dosvidom-lokalnih-konfliktiv-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2757327-rosia-privezla-na-donbas-najmanciv-iz-dosvidom-lokalnih-konfliktiv-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757424-zelenskij-zminiv-sklad-nacionalnoi-investicijnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757424-zelenskij-zminiv-sklad-nacionalnoi-investicijnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757424-zelenskij-zminiv-sklad-nacionalnoi-investicijnoi-radi.html


 

У партії "Слуга народу" не хочуть 

поступатися посадою голови Комітету з 

нацбезпеки 

Партія “Слуга народу” не поступатиметься 

місцем голови Комітету з питань національної 

безпеки і оборони депутату від 

“Євросолідарності”, генерал-лейтенант армії 

Михайлу Забродському.

 

 

Зеленський зустрівся на Банковій із 

представниками кримських татар 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся з представниками 

кримськотатарського народу та обговорив з 

ними питання співпраці.

 

 

У "Голосі" заявляють, що їх депутати 

можуть очолити кілька комітетів 

У партії "Голос" заявляють, що можуть 

запропонувати компетентних очільників 

кількох комітетів Верховної Ради, проте 

конкретних прізвищ поки не називають.

 

 

Україна мала припинити участь у 

"Мінську" після загибелі бійців під 

Павлополем - Безсмертний 

Україна після загибелі військових під 

Павлополем на Донбасі повинна була 

призупинити участь у Мінському процесі до 

зустрічі в «нормандському форматі».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757586-u-partii-sluga-narodu-ne-hocut-postupatisa-posadou-golovi-komitetu-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757586-u-partii-sluga-narodu-ne-hocut-postupatisa-posadou-golovi-komitetu-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757586-u-partii-sluga-narodu-ne-hocut-postupatisa-posadou-golovi-komitetu-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757586-u-partii-sluga-narodu-ne-hocut-postupatisa-posadou-golovi-komitetu-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2757428-zelenskij-zustrivsa-na-bankovij-iz-predstavnikami-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2757428-zelenskij-zustrivsa-na-bankovij-iz-predstavnikami-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2757428-zelenskij-zustrivsa-na-bankovij-iz-predstavnikami-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757133-u-golosi-zaavlaut-so-ih-deputati-mozut-ocoliti-kilka-komitetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757133-u-golosi-zaavlaut-so-ih-deputati-mozut-ocoliti-kilka-komitetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757133-u-golosi-zaavlaut-so-ih-deputati-mozut-ocoliti-kilka-komitetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757121-ukraina-mala-pripiniti-ucast-u-minsku-pisla-zagibeli-bijciv-pid-pavlopolem-bezsmertnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757121-ukraina-mala-pripiniti-ucast-u-minsku-pisla-zagibeli-bijciv-pid-pavlopolem-bezsmertnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757121-ukraina-mala-pripiniti-ucast-u-minsku-pisla-zagibeli-bijciv-pid-pavlopolem-bezsmertnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757121-ukraina-mala-pripiniti-ucast-u-minsku-pisla-zagibeli-bijciv-pid-pavlopolem-bezsmertnij.html


 

Холодницький не збирається у відставку, 

“бо так хоче Шабунін” 

рівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Назар Холодницький заявляє про 

готовність до обговорення кожної справи із так 

званого "реєстру злитих справ САП", 

створеного Центром протидії корупції.

 

 

ЕКОНОМІКА 

 

 

Зона вільної торгівлі з Туреччиною: 

очевидні вигоди і прихований ризик 

Майже 8-річне затягування переговорів про 

ЗВТ пояснюється не стільки чиновницьким 

зволіканням, як потребою захисту 

національних інтересів

 

 

На ремонт усіх українських доріг треба 10 

років і трильйон - Омелян 

Усі дороги в Україні можуть бути 

відремонтовані впродовж 10 років; це 

коштуватиме 1 трильйон гривень.

 

Японське кредитне агентство R&I 

підвищило рейтинг України 

Японське рейтингове агентство Rating and 

Investment Information (R&I) підвищило 

суверенний кредитний рейтинг України на дві 

позиції з CCC+ до B, прогноз - стабільний.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757284-holodnickij-ne-zbiraetsa-u-vidstavku-bo-tak-hoce-sabunin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757284-holodnickij-ne-zbiraetsa-u-vidstavku-bo-tak-hoce-sabunin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2757284-holodnickij-ne-zbiraetsa-u-vidstavku-bo-tak-hoce-sabunin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757487-zona-vilnoi-torgivli-z-tureccinou-ocevidni-vigodi-i-prihovanij-rizik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757487-zona-vilnoi-torgivli-z-tureccinou-ocevidni-vigodi-i-prihovanij-rizik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757487-zona-vilnoi-torgivli-z-tureccinou-ocevidni-vigodi-i-prihovanij-rizik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757389-na-remont-usih-ukrainskih-dorig-treba-10-rokiv-i-triljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757389-na-remont-usih-ukrainskih-dorig-treba-10-rokiv-i-triljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757389-na-remont-usih-ukrainskih-dorig-treba-10-rokiv-i-triljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757215-aponske-kreditne-agentstvo-ri-pidvisilo-rejting-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757215-aponske-kreditne-agentstvo-ri-pidvisilo-rejting-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2757215-aponske-kreditne-agentstvo-ri-pidvisilo-rejting-ukraini.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Ситник анонсував "цікаві справи" щодо 

високопосадовців 

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що 

співпраця з СБУ значно поліпшилась останнім 

часом, і у зв я̓зку з цим анонсував на 

найближчий час "цікаві справи" щодо 

високопосадовців.

 

 

Ситник не знає, чи вручатимуть підозру 

Денісовій 

Національному антикорупційному бюро 

України невідомо, чи вручатимуть 

Уповноваженій ВР з прав людини Людмилі 

Денісовій підозру у справі про втручання 

Окружного адміністративного суду Києва у 

діяльність ВККС, оскільки нею зараз 

займається Генеральна прокуратура.

 

 

САП готується направити до 

Антикорупційного суду понад 200 справ 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

готується направити до Вищого 

антикорупційного суду після його запуску у 

вересні понад 200 кримінальних проваджень.

 

 

Коаліція на захист громадянського 

суспільства вимагає розслідування нападу 

на Укрінформ 

Коаліція на захист громадянського суспільства 

закликає керівництво МВС та Національної 

поліції забезпечити швидке й ефективне 

розслідування нападу на інформаційне 

агентство “Укрінформ” та притягнути до 

відповідальності винних.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757317-sitnik-anonsuvav-cikavi-spravi-sodo-visokoposadovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757317-sitnik-anonsuvav-cikavi-spravi-sodo-visokoposadovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757317-sitnik-anonsuvav-cikavi-spravi-sodo-visokoposadovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757282-sitnik-ne-znae-ci-vrucatimut-pidozru-denisovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757282-sitnik-ne-znae-ci-vrucatimut-pidozru-denisovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757282-sitnik-ne-znae-ci-vrucatimut-pidozru-denisovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2757222-sap-gotuetsa-napraviti-do-antikorupcijnogo-sudu-ponad-200-sprav.html
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Що Зеленський і Ердоган поклали у "kazan" 

двосторонніх відносин 

“Ви – інвестуєте, я – гарантую, разом – 

зростаємо”, – пообіцяв президент України.

 

 

«Справа Стешенка» - свідчення військових 

злочинів Росії в Криму 

Подробиці фальсифікацій у «справі 

Стешенка», його звільнення та подальших дій з 

боку України.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві призупинили роботу мережі піцерій 

il Molino 

Головне управління Держпродспоживслужби в 

Києві у ході перевірки мережі закладів 

громадського харчування Il Molino виявило 

порушення і прийняло рішення про 

призупинення діяльності закладів.

 

 

Тимошенко вдруге стала бабусею 

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко 

вдруге стала бабусею.
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З бульвару Шевченка у Києві зникла "синя 

рука" 

На бульварі Тараса Шевченка, поруч із 

постаментом, де колись стояв пам'ятник 

Леніну, демонтували арт-об’єкт "Middle Way".

 

 

Хронічний брак сну призводить до “нічного 

дожору” - Супрун 

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 

закликає українців дотримуватися правил 

здорового харчування та контролювати масу 

тіла, водночас вона наголосила, що 

накопичення жиру може залежати від генетики 

та психічних розладів. 

 

 

Як брати з Волині створили успішний бізнес 

у США (ВІДЕО) 

П’ятеро братів Скоць з Волині через 18 років 

після прибуття до США стали власниками 

кількох успішних бізнесів у столиці штату 

Каліфорнія Сакраменто.

 

 

В Україні впровадили послугу “е-пенсія” 

В Україні почав працювати сервіс “е-пенсія” - 

нова модель звернення громадян за 

призначенням пенсії через вебпортал 

електронних послуг фонду.
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Оновлену частину парку "Наталка" 

відкриють на початку осені - Кличко 

У Києві завершується реконструкція третьої 

черги парку "Наталка" на Оболоні.
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