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ТОП 

 

Офіс Президента - про звільнення 

Безсмертного: Кучма формує ефективнішу 

команду 

Президент Володимир Зеленський відсторонив 

Романа Безсмертного від участі в політичній 

підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо 

Донбасу через формування представником 

України у ТГК Леонідом Кучмою 

"ефективнішої команди" для переговорів у 

Мінську.

 

 

Україна має план “Б” у разі припинення 

Росією транзиту газу - Данилюк 

На випадок припинення Російською 

Федерацією транзиту газу до Європи, Україна 

має план ―Б‖.
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Петиція Томенка про скасування 

держфінансування партій набрала 25 тисяч 

голосів 

Електронна петиція до Президента України 

Володимира Зеленського про скасування 

державного фінансування політичних партій 

набрала необхідні для розгляду 25 тисяч 

голосів, і збір підписів продовжується.

 

Навколо окупованого Криму хочуть 

створити морський режимний район 

Держгідрографія виступає з ініціативою 

створити морський режимний район навколо 

окупованого Криму, щоб заборонити захід 

суден в усі порти півострова. 

 

 

Бурштинові схеми: Житомирська 

прокуратура відкрила справу проти 

правоохоронців 

Прокуратура Житомирщини розпочала 

кримінальне провадження щодо можливого 

покривання правоохоронцями незаконного 

видобутку бурштину у трьох районах області.

 

Колись до Дня Незалежності України і 

«дєдушке Леніну» квіти покладали… 

Втім, за 28 років святкування вже склалася 

певна традиція, яку не варто порушувати й 

нині. А проблеми цього року – вони минущі
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Українські правозахисники розпочали 

регіональний тур на підтримку в я̓знів 

Кремля 

В Одесі представники п'яти правозахисних 

організацій провели у вівторок, 13 серпня, на 

Приморському бульварі акцію на підтримку 

українських політичних в’язнів та 

військовополонених "В'язні Кремля".

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Путін і Макрон обговорять ситуацію в 

Україні 

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня 

відвідає з візитом Францію, де обговорить з 

президентом країни Емманюелем Макроном 

ситуацію в Україні та продовження роботи в 

"нормандському форматі".

 

Посол Туреччини в Україні розповів про 

перспективи Угоди щодо ЗВТ 

Українська та турецька економіки доповнюють 

одна одну й мета щодо досягнення товарообігу 

на рівні $10 мільярдів на рік є цілком 

можливою, але без підписання Угоди про зону 

вільної торгівлі досягти цієї цілі буде складно.

 

БЕЗПЕКА 

 

Данилюк розповів, скільки виділятимуть на 

безпеку та оборону 

У бюджеті на 2020 рік фінансування 

нацбезпеки і оборони залишиться на рівні 5% 

від ВВП.
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Спецслужби РФ намагаються вербувати 

українських військових через соцмережі - 

СБУ 

Служба безпеки України фіксує спроби 

вербування спецслужбами РФ українських 

військових через встановлення особистих 

контактів у соціальних мережах під виглядом 

жінок.

УКРАЇНА 

 

Зеленський спростив надання українського 

громадянства 

Президент України Володимир Зеленський 

вніс зміни до порядку набуття громадянства 

України іноземцями, які брали участь у захисті 

України, та громадянами Російської Федерації, 

які зазнали політичних переслідувань.

 

 

Чийгоз планує у новій Раді увійти до 

Комітету у закордонних справах 

Заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу, новообраний 

народний депутат від партії «Європейська 

солідарність» Ахтем Чийгоз планує працювати 

у складі Комітету Верховної Ради у 

закордонних справах.

 

 

Представники Євросолідарності в уряді 

голосуватимуть проти звільнення Кличка 

Представники політичної партії "Європейська 

солідарність", які працюють в чинному складі 

уряду, голосуватимуть проти звільнення 

Віталія Кличка з посади голови КМДА.
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Фріз зробила вибір на користь роботи в 

парламенті 

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, яка 

обрана народним депутатом на позачергових 

парламентських виборах, наголошує, що 

складе повноваження міністра.

 

 

Начальник Житомирського обллісгоспу 

написав заяву на звільнення - на вимогу 

Зеленського 

Начальник Житомирського обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства Андрій Курінський написав заяву 

про звільнення.

 

 

На держслужбу у рамках реформи подали 35 

тисяч заявок — Гройсман 

Майже 35 тисяч українців подали заявки на 

роботу у низку міністерств та відомств у ході 

реформи державної служби.

 

 

Суд дозволив допитати Порошенка на 

поліграфі 

Суд дав дозвіл на допит у Держбюро 

розслідувань п’ятого президента Петра 

Порошенка із застосуванням поліграфа. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759449-friz-zrobila-vibir-na-korist-roboti-v-parlamenti.html
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Нацполіція оголосила в розшук колишнього 

бізнес-партнера Коломойського 

Національна поліція оголосила в розшук 

колишнього бізнес-партнера Коломойського 

Вадима Шульмана.

ЕКОНОМІКА 

 

Обсяги перекачування нафти на НПЗ 

зросли в липні на 8% - Укртранснафта 

Обсяги перекачування нафти на вітчизняні 

нафтопереробні заводи в липні зросли на 8,2% 

порівняно з тим же місяцем торік - до 200,8 

тис. тонн.

 

 

Легалізація видобутку бурштину потребує 

20-30 мільйонів інвестицій - Держгеонадра 

Держава має інвестувати близько 20-30 млн 

грн для проведення геологічного вивчення 

ділянок задля легалізації видобутку бурштину і 

подальшого продажу спецдозволів на 

електронних аукціонах.

 

 

Укренерго обговорило з промисловцями 

підвищення тарифів на електроенергію 

Керівництво ПрАТ "Укренерго" зустрілося з 

промисловцями для напрацювання спільної 

позиції для вирішення цінової проблеми 

нового ринку електроенергії.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2759594-nacpolicia-ogolosila-v-rozsuk-kolisnogo-biznespartnera-kolomojskogo.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд у Таганрозі продовжив арешт 

кримськотатарським активістам 

У вівторок, 13 серпня, в Таганрозькому 

міському суді Ростовської області було 

продовжено на три місяці термін утримання 

під вартою чотирьох активістів, які проходять 

у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга 

сімферопольська група).

 

 

У Херсоні відбувся флешмоб проти репресій 

у Криму та на підтримку політв’язнів 

У Херсонській ОДА під час круглого столу, 

присвяченого Міжнародному дню корінних 

народів, відбувся флешмоб, учасники якого 

виступили проти репресій у Криму та на 

підтримку бранців Кремля.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Саміт Нормандської четвірки: Захід не 

поспішає 

Німеччина зайняла позицію вичікування. Чергове 

перемир’я на Донбасі та його чергові 

порушення. 

 

 

Зеленський на Житомирщині. Розгром 

бурштинових схем і кадрові чистки 

Олевськ, куди Президент приїхав представляти 

нового голову Житомирської ОДА, є центром 

району, відомого великими покладами 

бурштину і його нелегальним видобутком.
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У Запоріжжі на Хортиці знімають 

«Абсолютно брехливу історію» про козаків 

Кореспонденти Укрінформу побували на 

знімальному майданчику і побачили, як 

народжується сучасне українське кіно

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Початок Маршу захисників на День 

Незалежності перенесуть на 11.00 

Початок Маршу захисників України на День 

Незалежності 24 серпня переноситься на дві 

години - на 11.00.

 

 

Пінк вдягнула жакет від української 

дизайнерки 

Американська співачка обрала український 

бренд для виступу на популярному шоу.

 

 

У Києві покажуть найкраще 

короткометражне кіно з фестивалів 

Вродовж дев’яти днів — з 17 по 25 серпня - у 

Києві, у музеї ―Золоті ворота‖, в рамках 

проведення Bouquet Kyiv Stage триватиме 

фестиваль ―Кінобукет‖.
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Вступна кампанія до закладів профосвіти 

триватиме до 1 жовтня 

Заклади профосвіти, які матимуть 

недоукомплектовані групи для навчання за 

кошти регіонального або державного бюджету, 

можуть продовжити прийом заяв до 1 жовтня.

 

 

"Кримський дім" може відкрити 

представництво у Херсоні 

Проєкт «Кримський дім» запросили відкрити 

представництво у Херсоні.

 

 

Вода на п'яти пляжах Одеси не відповідає 

нормі 

Фахівці державної установи «Одеський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», 

що провели аналіз проб морської води вздовж 

узбережжя Одещини, оприлюднили висновки: 

вода біля п'яти з дев'яти міських пляжів Одеси 

не відповідає нормативним вимогам

 

У Херсоні організовують «КримФест» 

У Херсонській області створили оргкомітет із 

проведення фестивалю «КримФест», який 

планують організувати восени в обласному 

центрі.
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Turkish Airlines зніме проморолик про Київ 

Авіакомпанія Turkish Airlines зніме відеоролик 

про столицю України для своєї нової 

рекламної кампанії з метою популяризації 

міста серед туристів.
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