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ТОП
Повноцінна зустріч Зеленського і Трампа
відбудеться восени у Вашингтоні - Тейлор
Повноцінна зустріч президентів України і
США Володимира Зеленського і Дональда
Трампа відбудеться у Вашингтоні за місяцьдва.

Гримчака затримали у справі, яка
стосується нападу на Тетяну Чорновол дружина
Правоохоронці затримали заступника міністра
з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака
у рамках розслідування кримінальної справи
стосовно нападу на депутата Тетяну Чорновол.

Підготовча група визначила перелік
майбутніх комітетів ВР
Підготовча депутатська група з-поміж
новообраних народних депутатів визначила
перелік із 23-х профільних комітетів Верховної
Ради та їх назв.

День Незалежності: з компромісами, але без
об’єднання
Напружену ситуацію довкола проведення двох
“парадів” – народного і державного –
організатори нарешті владнали. Однак осад
залишився

Михайличенко офіційно очолив київське
"Динамо"
Головним тренером ФК "Динамо" (Київ)
призначений Олексій Михайличенко, який
останнім часом обіймав посаду спортивного
директора клубу.

УКРАЇНА І СВІТ
Тейлор сподівається, що Україна врахує
поради НАТО щодо реформи СБУ
Повірений у справах США в Україні Вільям
Тейлор висловив сподівання, що при реформі
Служби безпеки України будуть враховані
стандарти НАТО.

Посол Нідерландів Едуард Хукс завершив
дипмісію в Україні
Заступник міністра закордонних справ України
Олена Зеркаль прийняла Надзвичайного і
Повноважного Посла Королівства Нідерланди
в Україні Едуарда Хукса у зв’язку із
завершенням його дипломатичної місії.

На International IT Forum презентують
бренд цифрової держави
У Запоріжжі на International IT Forum
презентують бренд цифрової держави. Захід
відбудеться у вересні.

У Польщі запалили «Полум’я братерства»
на вшанування пам’яті воїнів УНР
У більш як 30 місцевостях Польщі на могилах
воїнів Української Народної Республіки (УНР)
запалили «Полум’я братерства» у переддень
річниці Варшавської битви.

БЕЗПЕКА
Врегулювання на Донбасі: Безсмертний
сказав, які умови має висунути Україна
Політик і дипломат Роман Безсмертний
вважає, що будь-які переговори щодо
врегулювання збройного конфлікту на Донбасі
мають сенс, якщо українська позиція на них
буде жорсткою і конструктивною.

В Офісі Президента обговорили Стратегію
реінтеграції окупованих територій
Заступник керівника Офісу Президента Руслан
Рябошапка обговорив розробку Стратегії
реінтеграції окупованих територій з постійним
представником Президента України в АР Крим
Антоном Кориневичем і прокурором АР Крим
Гюндузом Мамедовим.

Частину мосту в Станиці можна відкрити
через 2,5 місяці — голова ОДА
Керівник Луганської обласної державної
адміністрації Віталій Комарницький
сподівається, що завдяки паралельній роботі
проєктувальників та будівельників перша
черга відновленого мосту через Сіверський
Донець в Станиці Луганській могла б
запрацювати вже у жовтні.
Окупантам платитимуть більше за кожен
збитий український дрон — розвідка
Командування російсько-окупаційних військ
збільшило грошову винагороду бойовикам на
тимчасово окупованій території Донецької та
Луганської областей за збиття українських
безпілотників.

УКРАЇНА
У "Слузі народу" пропонують ухвалити
закон про ветеранів замість комітету ВР
У партії "Слуга народу" замість Комітету ВР у
справах ветеранів та осіб з інвалідністю
пропонують ухвалити закон про ветеранів,
який регламентуватиме пільги і категорії всіх
ветеранів, крім ветеранів праці, а також
створити агенцію, що координуватиме надання
пільг, у тому числі й ветеранам.

Скандальному округу на Чернігівщині
встановили дедлайн на підсумки
голосування
ЦВК зобов’язала ОВК одномандатного
виборчого округу № 210 внести зміни до
встановлених підсумків голосування в окрузі,
скласти протокол з поміткою “Уточнений” та
транспортувати його до 12.00 години 16 серпня
до Комісії.
Партія ―Голос‖ виступає за посилення
комітету ВР у справах ветеранів
Політична партія “Голос” виступає за
посилення комітету Верховної Ради з питань
ветеранів та осіб з інвалідністю та ухвалення
закону про статус ветеранів.

Запустили тестову версію Публічної
кадастрової карти для мобільних пристроїв
Державна служба з питань геодезії, картографії
та кадастру і ДП “Центр ДЗК” розпочали
тестування оновленої версії Публічної
кадастрової карти, адаптованої для мобільних
пристроїв.

Біометричний паспорт дитині можна
оформити від її народження - МВС
Оформити біометричний паспорт дитині
можна від самого її народження, і дійсним цей
документ буде впродовж 4 років.

ЕКОНОМІКА
Спеціальних цін на енергоносії для
Луганщини не буде - Урядовий портал
Уряд не запроваджуватиме спеціальних
регульованих цін на енергоносії для
енергогенеруючих компаній на Луганщині.

Німецька компанія візьме участь у
будівництві гідроелектростанцій в Україні
Державне Укргідроенерго, що оперує
великими українськими
гідроелектростанціями, підписало меморандум
про співпрацю з німецькою компанією Inpec
Engineering GmbH.

Цьогоріч Україна експортувала товарів та
послуг майже на $30 мільярдів — МЕРТ
Україна у січні-червні 2019 року експортувала
товарів та послуг на 29,5 млрд доларів.

Де малому бізнесу взяти гроші на розвиток?
На 2019 рік ЄБРР запланував і наразі вже
реалізує близько 160 грантових проектів для
підтримки малого і середнього бізнесу в
Україні

Доставка преси може подорожчати на 1215% з 1 січня
Проєкт наказу Мінінфраструктури щодо
тарифів на приймання та доставку
періодичних друкованих видань передбачає
подорожчання послуги приймання та доставки
преси Укрпоштою на 12-15% із 1 січня 2020
року.

ПРАВА ЛЮДИНИ
МЗС вимагає від Росії звільнити Кольченка
і Бекірова
Міністерство закордонних справ України
вимагає від Росії звільнити українських
політв'язнів Олександра Кольченка та Едема
Бекірова.

В "українського диверсанта" Дудки
погіршився стан здоров'я
У засудженого в Севастополі у справі
"українських диверсантів" Володимира Дудки
погіршується стан здоров'я в умовах
Сімферопольського СІЗО №1.

У справі "Хізб ут-Тахрір" з'явилися грубі
нестикування слідства - захист
У четвер, 15 серпня, під час засідання
Північно-Кавказького окружного військового
суду, що розглядав справу ялтинських
мусульман, адвокати встановили низку грубих
нестикувань слідства, які свідчать про
фальсифікації "справи Хізб ут-Тахрір".

ПРАВОПОРЯДОК
Одеський телеканал попередили через
незаконне використання логотипу NewsOne
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
оголосила попередження одеському
телеканалу Olvia через порушення вимог
ліцензій і чинного законодавства.

Підозрюваного у вбивстві Гандзюк
затримали за кордоном і відпустили —
адвокат
Олексія Левіна, який є підозрюваним у
вбивстві Катерини Гандзюк, затримали за
кордоном і відпустили.

Голова РСУ вимагає запис, на якому суддя
Запорожан називає себе "царем і богом"
Голова Ради суддів України Богдан Моніч
витребує від правоохоронців Одеси відеозапис
інциденту із суддею П'ятого апеляційного
адміністративного суду Дмитром
Запорожаном, який заявив патрульним
поліцейським, що він для них - "цар і бог".

В Україні встановлять нові норми площі
камер у судах
Мінрегіон планує оновити державні будівельні
норми (ДБН) щодо проєктування будівель
судів і планує прописати чіткі вимоги до площі
камер у конвойному приміщенні суду,
виходячи з розрахунку не менше 4 м² на одну
особу.

Міноборони: Звинувачення у спробах
знищити Харківське конструкторське бюро
- безпідставні
Звинувачення концерну “Укроборонпром” у
тому, що Міноборони своїми рішень нібито
створило умови для знищення Харківського
конструкторського бюро з машинобудування
ім. Морозова є безпідставними.

Судно, яке підозрюють у контрабанді
пального для флоту РФ, вийшло в
нейтральні води - ЗМІ
Судно MRIYA, яке підозрюють у перевезенні
пального для Чорноморського флоту РФ,
вийшло в нейтральні води Чорного моря.
Раніше судно відмовився заарештувати
Херсонський міськсуд.

ЕКСКЛЮЗИВ
Чи ―виживе‖ наша газова ―труба‖: плани
―Б‖ і ―А‖
У РНБО й “Укртрансгазі” заявляють про
готовність до припинення транзиту газу з РФ.
Утім, ідеться, вочевидь, лише про тимчасовий
вихід.

СУСПІЛЬСТВО
Бадоєв і Коляденко зрежисують Ходу
гідності до Дня Незалежності
Алан Бадоєв і Олена Коляденко стали
режисерами "Ходи Гідності" до Дня
Незалежності України.

SkyUp запускає рейс до Турина
Український лоукостер SkyUp Airlines
відкриває нові рейси з Києва до італійського
Турина.

Сильний вітер може викликати мігрень та
депресію — медики
Зміни у погоді впливають на організм людини,
зокрема, перепади атмосферного тиску можуть
порушувати ритм серця, а сильний вітер спричинювати напади мігрені та депресію.

Львів готує 30-го «Золотого лева»
У Львові тривають приготування до 30-го
Міжнародного театрального фестивалю
«Золотий лев».

У МОЗ пояснили, що таке конфлікт
інтересів і як його уникнути
Міністерство охорони здоров’я України
звернулось до керівників організацій,
підпорядкованих МОЗ, з листом, щоби вкотре
нагадати, про необхідність неухильного
виконання вимог антикорупційного
законодавства посадовими особами.

Вчена з України увійшла до рейтингу
інноваторів за версією журналу MIT
Technology Review
Ольга Дудченко з України увійшла до
рейтингу інноваторів «35 до 35», який щорічно
складає журнал MIT Technology Review
Массачусетського технологічного інституту
(США).

В Одесі пройде Всеукраїнський фестиваль
пляжних видів спорту
В Одесі пройде Всеукраїнський фестиваль
пляжних видів спорту Ukrainian Beach Games.
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