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ТОП 

 

В Офісі Президента стверджують, що 

Зеленський є головним райтером своїх 

промов 

Президент Володимир Зеленський є головним 

райтером своїх промов.

 

 

ЦВК припинила повноваження виборчої 

комісії округу № 210 

ЦВК достроково припинила повноваження 

всього складу окружної виборчої комісії 

округу № 210 та сама здійснюватиме її 

повноваження щодо встановлення підсумків 

голосування в цьому окрузі на позачергових 

виборах Ради 21 липня 2019 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761690-v-ofisi-prezidenta-stverdzuut-so-zelenskij-e-golovnim-rajterom-svoih-promov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761690-v-ofisi-prezidenta-stverdzuut-so-zelenskij-e-golovnim-rajterom-svoih-promov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761690-v-ofisi-prezidenta-stverdzuut-so-zelenskij-e-golovnim-rajterom-svoih-promov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761690-v-ofisi-prezidenta-stverdzuut-so-zelenskij-e-golovnim-rajterom-svoih-promov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2761556-cvk-pripinila-povnovazenna-viborcoi-komisii-okrugu-210.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2761556-cvk-pripinila-povnovazenna-viborcoi-komisii-okrugu-210.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2761556-cvk-pripinila-povnovazenna-viborcoi-komisii-okrugu-210.html


 

Ізраїльський "інтернет-наркокороль" зник 

перед депортацією з України 

Правоохоронні органи України та Ізраїлю 

ведуть розшуки засновника віртуальної мережі 

збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса 

Дова Сільвера. 

 

 

СБУ проводить службове розслідування 

через втечу ізраїльського "інтернет-

наркокороля" 

СБУ проводить службове розслідування за 

фактом втечі із приміщення міжнародного 

аеропорту “Бориспіль” громадянина Ізраїлю 

Амоса Дов Сільвера під час проведення 

екстрадиційних процедур. 

 

 

Суд у Москві дав гендиректору 

“Індустріальний союз Донбасу” 9 років 

колонії 

Суд в Москві визнав колишнього українського 

мільярдера Олега Мкртчана винним у 

шахрайстві і засудив його до 9 років колонії, 

зобов'язавши виплатити понад 198 мільярдів 

рублів "дочці" російського 

"Внешекономбанку".

  

 

Говоримо з Євгеном Клопотенком, 

кулінарним експертом, ресторатором 

Гість поділився з нами рецептом закуски з 

бджіл, розповів, чому потрібно внести 

український борщ до культурної спадщини 

ЮНЕСКО, та відкрив таємницю утворення 

нових смаків 
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Шкільна дискотека, день брауні та 

володарка гречки: афіша на 16-18 серпня 

Перетинаємо екватор серпня із цікавими 

подіями! Цими вихідними рятуємо Гідропарк 

від сміття, їдемо навколо України за один день 

та намагаємося не вскочити в гречку

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кучма обговорив із главою СММ ОБСЄ 

недотримання “тиші” на Донбасі 

Представник України в Тристоронній 

контактній групі, другий президент України 

Леонід Кучма обговорив із главою Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ Яшаром Халітом 

Чевіком недотримання режиму тиші на 

Донбасі та підготовку до наступного засідання 

ТКГ, яке відбудеться 21 серпня.

 

 

Україна та Сінгапур внесли зміни до Угоди 

про уникнення подвійного оподаткування 

Україна та Сінгапур 16 серпня 2019 року 

підписали Протокол про внесення змін до 

Угоди про уникнення подвійного 

оподаткування стосовно податків на доходи і 

капітал.

 

 

Дні добросусідства: на кордоні з Польщею 

працюватиме тимчасовий пункт пропуску 

На українсько-польському кордоні у рамках 

Європейських Днів добросусідства 18 серпня 

працюватиме тимчасовий пункт пропуску 

Кречів-Крилів.
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В Україну з візитом приїде президент 

Фінляндії 

Президент Фінляндської Республіки Саулі 

Нііністьо 12-13 вересня відвідає Київ з 

офіційним візитом та зустрінеться з 

Президентом України.

 

 

Швейцарському інвестфонду представили 

карту проєктів «чистої» енергетики України 

Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження представило 

Швейцарському інвестиційному фонду 

ResponsAbility Investments AG Інвестиційну 

інтерактивну карту UAMAP, що містить понад 

100 потенційних проєктів у різних секторах 

«чистої» енергетики.

БЕЗПЕКА 

 

Біля берегів Камеруну захопили вісім 

українських моряків – ЗМІ 

Біля берегів Камеруну захоплено 8 українських 

та 9 китайських моряків.

 

 

Між КПВВ у Станиці та зруйнованим 

мостом запустили електрокар 

Обіцяний на вчорашньому брифінгу головою 

Луганської облдержадміністрації Віталієм 

Комарницьким гольф-кар вже сьогодні 

розпочав регулярний рух від контрольного 

пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській до 

зруйнованого мосту через Сіверський Донець і 

назад.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761642-v-ukrainu-z-vizitom-priide-prezident-finlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761642-v-ukrainu-z-vizitom-priide-prezident-finlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2761642-v-ukrainu-z-vizitom-priide-prezident-finlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2761547-svejcarskomu-investfondu-predstavili-kartu-proektiv-cistoi-energetiki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2761547-svejcarskomu-investfondu-predstavili-kartu-proektiv-cistoi-energetiki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2761547-svejcarskomu-investfondu-predstavili-kartu-proektiv-cistoi-energetiki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761649-bila-beregiv-kamerunu-zahopili-visim-ukrainskih-morakiv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761649-bila-beregiv-kamerunu-zahopili-visim-ukrainskih-morakiv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2761649-bila-beregiv-kamerunu-zahopili-visim-ukrainskih-morakiv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761353-miz-kpvv-u-stanici-ta-zrujnovanim-mostom-zapustili-elektrokar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761353-miz-kpvv-u-stanici-ta-zrujnovanim-mostom-zapustili-elektrokar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2761353-miz-kpvv-u-stanici-ta-zrujnovanim-mostom-zapustili-elektrokar.html


УКРАЇНА 

 

Кличко звернувся до Зеленського через 

блокування фінансування міст 

Голова Асоціації міст України, мер Києва 

Віталій Кличко звернувся до Президента 

України Володимира Зеленського та до 

Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана не 

позбавляти місто коштів, передбачених у 

Держбюджеті України на 2019 рік на програми 

соціально-економічного розвитку громад.

 

 

ДТЕК вніс 9,6 мільйона застави за свого 

працівника у "справі Роттердам+" 

Суд визначив розмір застави за радника 

генерального директора "ДТЕК Східенерго" 

Бориса Лісового у розмірі 9,6 млн грн, і 

компанія внесла цю суму.

 

 

Одеські депутати відправили у відставку 

першого заступника голови облради 

Депутатська більшість Одеської обласної ради 

розглянула і схвалила проєкт рішення про 

дострокове припинення повноважень першого 

заступника голови облради Олега 

Радковського, що представляє ВО 

"Батьківщина".

 

 

Після розпаду СРСР половина усіх його 

релігійних організацій були в Україні - 

науковець 

Після розпаду Радянського Союзу 50% усіх 

релігійних організацій, які діяли в колишньому 

СРСР, зосереджувалися в Україні.
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Урбанський відкликає свою заяву про 

відставку з посади голови Одеської облради 

Голова Одеської обласної ради Анатолій 

Урбанський, який головує на 24 сесії облради, 

вирішив відкликати свою заяву про дострокове 

припинення повноважень на займаній посаді.

 

 

До кінця 2024 року Пенсійний фонд планує 

перевести паперові справи в е-формат 

До кінця 2024 року планується завершити 

переведення паперових пенсійних справ у 

електронний формат.

 

Колектив заводу, що виробляє корпуси для 

БТР, скаржиться Президенту на 

Укроборонпром 

Колектив Лозівського ковальсько-механічного 

заводу, що виробляє броньовані корпуси для 

БТР, вузли і агрегати трансмісії, надіслав 

звернення до Президента Володимира 

Зеленського, в якому скаржиться на дії 

«Укроборонпрому», що ведуть до загрози 

ЕКОНОМІКА 

 

Укргазбанк запустив онлайн-сервіс 

поповнення кредитних карток без комісії 

Державний Укргазбанк запустив онлайн-сервіс 

із поповнення кредитних карток без комісії та з 

картки будь-якого українського банку.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2761656-ukrgazbank-zapustiv-onlajnservis-popovnenna-kreditnih-kartok-bez-komisii.html
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Герус назвав умову перемовин Україна-ЄС-

Росія щодо транзиту газу 

Перемовини у форматі Україна - ЄС - Росія 

щодо транзиту газу, які заплановані на 16 

вересня, відбудуться після формування нового 

уряду та складу делегації.

 

 

Бердянський порт через блокаду Азова 

недоотримав $4,6 мільйона доходу - 

директор 

Державний портовий оператор «Бердянський 

морський торговельний порт» недоотримав 

торік 4,6 млн доларів доходу. 

 

 

Фонд гарантування продає колишній офіс 

банку Хрещатик 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

продає через аукціон офісне приміщення, що 

знаходиться на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик».

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Політв'язня Балуха етапували до Москви - 

адвокат 

Українського політв'язня в РФ Володимира 

Балуха вивезено до Москви, до слідчого 

ізолятора.
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“Справа українських диверсантів”: 

Лимешка в російській колонії відвідав 

консул 

Виконуючий обов'язки генерального консула 

України в Ростові-на-Дону Тарас 

Малишевський відвідав фігуранта «справи 

українських диверсантів» Геннадія Лимешка в 

колонії Ставропольського краю.

 

Суд РФ залишив в силі шестирічний вирок 

кримському активісту Каракашеву 

Верховний суд Росії залишив в силі вирок 

кримському лівому активісту Євгену 

Каракашеву, обвинуваченому в закликах до 

тероризму в соцмережах і засудженому до 

шести років колонії.

 

 

Окупанти тримають під арештом 94 

кримчан, ще 12 - засуджені умовно 

Після окупації Криму Російська Федерація 

почала на півострові масові затримання й 

арешти, в результаті яких 94 людини 

перебувають під вартою і ще 12 - засуджені до 

умовних строків покарання.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

ГПУ просить арештувати Гримчака із 

заставою у 12 мільйонів 

Генпрокуратура направила до Деснянського 

райсуду Чернігова клопотання про обрання 

заступнику міністра у справах тимчасово 

окупованих територій Юрію Гримчаку та його 

спільнику Ігорю Овдієнку запобіжних заходів 

у вигляді арешту з можливістю внесення 

застави …
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Облили екскрементами та бризнули газом: 

під Києвом напали на депутата Купрія 

Позафракційний народний депутат Віталій 

Купрій став жертвою нападників на одній із 

вулиць селища Гостомель Київської області.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Що робитимуть політики, які «пролетіли» 

на виборах? 

Певні висновки про це можна зробити, 

проаналізувавши рівень онлайнової активності 

тих, хто не пройшов у Раду

СУСПІЛЬСТВО 

 

Чоловік Повалій заявив, що зробить все, 

аби її концерт у палаці "Україна" відбувся 

Менеджмент співачки Таїсії Повалій заявив, 

що робитиме все, аби ювілейний концерт 

артистки відбувся у палаці "Україна".

 

Кличко планує зробити Київський зоопарк 

одним з кращих у Європі 

У Києві оновлять формат зоопарку, щоб 

створити максимально наближені до 

природних умови утримання для тварин.
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У Дніпрі презентували проєкт «Війна 

поруч» 

У Дніпрі презентовано проєкт добровольця та 

документаліста Олеся Кромпляса «Війна 

поруч» про Іловайську трагедію. 

 

У Чорткові стартував MotoRockPicnic 

Десятки мототуристів із різних куточків 

України прибули сьогодні до старовинного 

замку в місті Чортків на Тернопільщині, де 

розпочинається триденний фестиваль 

MotoRockPicnic.
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