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ТОП
Які комітети будуть у Раді: завтра планують
затвердити кількість і назви
Підготовча депутатська група планує у четвер,
15 серпня, затвердити кількість, назви і
предмети відання майбутніх комітетів
Верховної Ради.

Українська автокефальна православна
церква офіційно припинила існування
Українська автокефальна православна церква
офіційно припинила своє існування.

Пінчука викликали на допит в
Генпрокуратуру
Українського підприємця, мільярдера та
мецената, зятя другого президента України
Леоніда Кучми, Віктора Пінчука викликають
на допит в Генпрокуратуру на 11:00 27 серпня.

Українська революція запалює ХХІ
сторіччя
Чи помітили українці, як їхній Майдан надихає
борців за свободу від Латинської Америки до
Східної Азії?

Зеркаль пояснила, чому планує піти з МЗС
Заступник міністра закордонних справ з питань
європейської інтеграції планує залишити МЗС
після вирішення процедурних питань у
Морському арбітражі ООН у справі
захоплених українських моряків.

Герус каже, що з цінами на електрику
мають розібратися правоохоронці
Підвищення тарифів на електроенергію
вимагає втручання правоохоронних та
антимонопольних органів.

УКРАЇНА І СВІТ
«Консультації Волкера»: що США
обговорюватимуть із Францією та
Німеччиною? АНАЛІТИКА
Про Україну – без України. Це головне, що
непокоїть нас напередодні цієї зустрічі. Утім,
чи могло бути інакше? Здається, нині це вже
риторичне запитання…

МЗС готує ―енергетичний‖ меморандум з
Польщею - Зеркаль
Міністерство закордонних справ України готує
Меморандум з Польщею з питань енергетики.

Байден заявив, що зробив би Україну
пріоритетом міжнародної політики
Колишній віцепрезидент США і один із
головних кандидатів на пост глави Білого дому
Джо Байден заявив, що в разі обрання зробив
би Україну пріоритетом міжнародної політики.

Зеленський проведе переговори з Нетаньягу
19 серпня
Президент України Володимир Зеленський
проведе переговори з прем’єр-міністром
Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в рамках його
візиту в Україну 19 серпня.

Чехія розглядає Україну як важливого
торговельного партнера — чеський
віцепрем'єр
Віцепрем’єр-міністр, міністр промисловості й
торгівлі Чеської Республіки Карел Гавлічек
заявив, що Чехія розглядає Україну як
важливого торговельного партнера.

Прикордонники пропустили в Україну
ексрадника Джуліані
Прикордонники пропустили ексрадника мера
Нью-Йорка Сема Кисліна - з нього знято
обмеження на в'їзд до України.

Зеленський може у жовтні відвідати Японію
– ЗМІ
Президент Володимир Зеленський може
відвідати Японію в жовтні для участі у
церемонії оголошення імператором країни
Нарухіто щодо його сходження на престол.

Член місії ОБСЄ, який у соцмережах
підтримував "Л/ДНР", залишив Україну –
МЗС
Член Моніторингової місії ОБСЄ громадянин
РФ Микола Алексєєв, який висловлювався у
соцмережах на підтримку "Л/ДНР", уже
залишив територію України.

БЕЗПЕКА
Разумков назвав комітет, якому ―Слуга
народу‖ пропонує передати питання
Донбасу
Політична партія «Слуга народу» пропонує,
щоб до відання комітету з питань прав людини
і національних меншин було віднесено і
питання щодо врегулювання ситуації на
Донбасі.

Життя чи майно: поліція дала поради, як
захиститися під час нападу
Якщо особа хоче займатися боротьбою саме
для самозахисту, потрібно обирати ту, яка не
вимагає особливої підготовки чи розтяжки.

Кабмін схвалив проєкт угоди про
фінансування ЄС співпраці у сфері ядерної
безпеки
Кабінет міністрів схвалив проєкт Угоди про
фінансування річної програми дій щодо
співробітництва у сфері ядерної безпеки між
урядом України та Європейською Комісією.

УКРАЇНА
Кабмін призначив на посаду освітнього
омбудсмена Сергія Горбачова
Кабінет міністрів офіційно призначив
директора столичної школи Сергія Горбачова
на посаду освітнього омбудсмена.

Чинний склад уряду не розглядатиме
звільнення Кличка - речник Гройсман
Чинний склад уряду не розглядатиме
звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади
посади голови Київської міської державної
адміністрації.

ДБР назвало умову допиту Порошенка на
поліграфі
Слідчі Державного бюро розслідувань можуть
допитати експрезидента Петра Порошенка із
застосуванням поліграфа лише за його згодою.

Зеленський призначив директора
Національного інституту стратегічних
досліджень
Президент України Володимир Зеленський
призначив Олександра Литвиненка директором
Національного інституту стратегічних
досліджень і доручив йому в двомісячний
строк внести пропозиції щодо реформування та
стратегії розвитку Інституту.
Уряд прийняв постанову про створення
реєстру ветеранів
Уряд прийняв постанову Кабінету міністрів
України "Про Єдиний державний реєстр
ветеранів війни".

Супрун розповіла, як обговорила із
Зеленським медреформу
У неділю, 11 серпня, Президент України
Володимир Зеленський та в.о. міністра
охорони здоров'я Уляна Супрун провели
зустріч, під час якої обговорили хід та
подальші кроки у трансформації системи
охорони здоров'я.

ЕКОНОМІКА
Зростання економіки України прискорилося
до 4,6%
Реальний валовий внутрішній продукт України
у другому кварталі 2019 року порівняно з
другим кварталом торік зріс на 4,6%.

Разумков прокоментував можливість
скасування держфінансування партій
Державне фінансування партій є механізмом
розвитку політичної культури в державі, але
мають бути запобіжники проти неефективного
використання цих коштів.

Нафтогаз зобов'язали продавати газ ДТЕК
Східенерго на 40% дешевше, ніж населенню
— Герус
Уряд ухвалив рішення, відповідно до якого
НАК "Нафтогаз України" мусить продавати газ
компанії «ДТЕК Східенерго» за ціною 2895
грн за 1 тис. кубометрів - на 40% дешевше, ніж
отримує газ населення.

Нафтогаз цьогоріч забезпечив 16,3%
надходжень до держбюджету
За сім місяців 2019 року НАК "Нафтогаз
України" сплатила до державного бюджету
70,6 млрд грн, що становить 16,3% загальних
доходів державного бюджету.

До бюджету конфіскують 448 тисяч внесків
на підтримку Ляшка та Гриценка
До держбюджету конфіскують 448 тисяч
гривень внесків на підтримку "Радикальної
партії Олега Ляшка" та "Громадянської
позиції".

Постраждалі учасники АТО і сім'ї загиблих
отримають понад 18 мільйонів
Кабінет міністрів виділить 18,6 млн грн
одноразової допомоги для 11 постраждалих
учасників АТО і 11 сімей загиблих.

На СЕТАМі продаватимуть майно
"Самсунг Україна"
ДП “СЕТАМ” уклало угоду з ТОВ «Самсунг
Україна Електронікс Компані» про продаж
майна на електронному аукціоні.

На ремонт мосту на кордоні з Білоруссю піде
16 мільйонів із бюджету
На українсько-білоруському кордоні, що в
межах Овруцького району Житомирщини,
розпочали повне відновлення мосту, на який
цього року з держбюджету виділили 16 млн
грн.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справа Хізб ут-Тахрір: суд у Ростовській
області продовжив арешт двом фігурантам
Шахтинський міськсуд Ростовської області РФ
продовжив ще на три місяці запобіжний захід
фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” (друга
сімферопольська група) Тофіку Абдулгазієву і
Яшару Муєдінову.

Мін’юст назвав умови передачі засудженого
для відбування покарання із РФ до України
Однією з умов для передачі засудженого з
установ відбування покарань на території
Російської Федерації до України є згода
засудженого громадянина України.

Суд у РФ відмовив політв'язню Кольченку у
зміні режиму на виправні роботи
Суд міста Копейська Челябінської області РФ
відмовив українському політв'язню
Олександру Кольченку в клопотанні про
переведення на виправні роботи замість
ув'язнення в колонії.

У Москві провели обшук в офісі адвокатів,
які захищають кримських татар
Російські силовики прийшли з обшуком в
московський офіс правозахисного проєкту
«Правова ініціатива», який надавав юридичну
допомогу затриманим біля будівлі Верховного
суду РФ 11 липня 2019 року 46 кримським
татарам.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа ―Роттердам+‖: САП просить
збільшити застави фігурантам до 5 та 50
мільйонів
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури подали апеляційні скарги на
рішення Солом’янського районного суду щодо
обрання запобіжних заходів підозрюваним у
так званій справі “Роттердам+”.

Кличко заявляє, що дав свідчення у НАБУ
щодо заяв Богдана
Міський голова Києва Віталій Кличко у середу
дав свідчення у Національному
антикорупційному бюро у кримінальному
провадженні щодо можливої пропозиції хабара
керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.

До ВРП надійшли клопотання від ГПУ про
тимчасове відсторонення суддів ОАСК
До Вищої ради правосуддя надійшли
клопотання заступника генерального
прокурора України про тимчасове
відсторонення від здійснення правосуддя
суддів Окружного адміністративного суду
України Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та
судді Суворовського районного суду міста
Одеси Івана Шепітка.

Укроборонпром звинувачує МОУ у спробі
знищити Харківське конструкторське бюро
Міністерство оборони Україно ухвалило низку
рішень, які призведуть до знищення одного з
підприємств оборонної промисловості "Харківського конструкторського бюро з
машинобудування ім. О.Морозова".

Мера Могилева-Подільського та посадовця
міськради судитимуть за хабар
Прокуратура Вінницької області скерувала до
суду обвинувальний акт щодо МогилівПодільського міського голови та начальника
земельного відділу міськради, яких
звинувачують в отриманні хабаря.

ЕКСКЛЮЗИВ
Звільнений Безсмертний та ―ефективний‖
Кучма, або Що буде з ―Мінськом‖
В Офісі президента переконують: Данилич
формує команду професіоналів для
переговорів у Мінську. Утім дехто в подібних
заявах бачить лише “відмовку”

―Роттердам+‖: чи така страшна формула,
як дехто ―малює‖ АНАЛІТИКА
Формульний підхід до визначення вартості
палива для ТЕС у 2016-му вберіг енергоринок.
Та чи правомірно застосували його до
вітчизняного вугілля?

СУСПІЛЬСТВО
Продюсер Олі Полякової анонсував
―народження‖ партії та оголошення планів
раїнська співачка Оля Полякова планує у
листопаді оголосити назву своєї політичної
партії та дату її реєстрації у Міністерстві
юстиції.

Дитяче Євробачення-2019: у фіналі
нацвідбору переможець "Голос. Діти" і
донька Кошового
Оргкомітет нацвідбору на Дитяче
Євробачення-2019 визначив 10 фіналістів,
серед яких - переможець 5 сезону проєкту
"Голос. Діти" Олександр Зазарашвілі та донька
актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового
Варвара.
Українські бренди завойовують світ: 20
світових зірок, які обрали одяг українських
дизайнерів
Одяг українських брендів все частіше можна
помітити на світлинах голлівудських акторок,
співачок, моделей.

Канадець українського походження переїхав
до Києва та відкрив кафе (ФОТО)
Канадець українського походження Антон
Ващук залишив Торонто та переїхав до Києва,
з часом навіть відкрив тут власний бізнес.

У Рівному розпочали облаштування
"Маленького Версалю"
Будівельні роботи з облаштування
туристичного об’єкту "Таємничі підземелля
Рівного" розпочалися в обласному центрі.

Україна подала заявку про включення
Аккерманської фортеці до Попереднього
списку ЮНЕСКО
Постійне представництво України при
ЮНЕСКО в Парижі подало заявку на
включення середньовічної БілгородДністровської (Аккерманської) фортеці до
Попереднього списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО.
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