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ТОП 

 

У СІЗО "Лефортово" підтвердили 

переведення Сущенка та ще чотирьох 

політв'язнів 

У московському СІЗО «Лефортово» 

підтвердили, що до них перевели п'ятьох 

українських в'язнів із «списку Сенцова».

 

 

Україна у Мінську: готові розпочати ремонт 

мосту в Станиці 22 серпня 

Українська сторона на засіданні Тристоронньої 

контактної групи щодо Донбасу 

поінформувала про готовність розпочати 

ремонт мосту у Станиці Луганській 22 серпня.
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Рада затвердить новий уряд у перший день 

роботи — Арахамія 

У перший день роботи новообрана Верховна 

Рада розгляне велику кількість питань і 

працюватиме доти, доки не сформує новий 

уряд та не призначить нового Прем'єр-

міністра. 

 

Нафтогаз пропонує українцям закупити газ 

на зиму за "літньою ціною" 

У Нафтогазі оголосили, що побутові споживачі 

у вересні матимуть можливість придбати за 

"літньою ціною" газ для використання взимку. 

Придбати на таких умовах можна до 25 тисяч 

кубів.

 

 

Київ затвердив план заходів до Дня 

незалежності ДОКУМЕНТ 

Київська міська державна адміністрація 

затвердила план заходів до Дня Державного 

прапора України та 28-ї річниці незалежності 

України.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Макрон і Трамп домовилися повернути 

Росію у G8 наступного року - ЗМІ 

Французький та американський президенти в 

ході телефонної розмови, яка відбулася у 

вівторок, домовилися повернути Росію до 

«Великої сімки» уже в наступному році.
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ОБСЄ: "хлібне" перемир'я цьогоріч є 

найдієвішим — без цивільних втрат 

Наступне засідання Тристоронньої контактної 

групи з урегулювання ситуації на Донбасі 

відбудеться 4 вересня.

 

 

Стало відомо, хто сьогодні замінив 

Безсмертного на переговорах у Мінську 

Україну в політичній підгрупі ТКГ у Мінську 

замість Романа Безсмертного сьогодні 

представляв Валерій Гребенюк — кадровий 

дипломат, колишній посол України в країнах 

Південної Африки.

 

 

Уряд затвердив угоду про безвізові поїздки в 

Північну Македонію 

Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом 

Північної Македонії про умови взаємних 

безвізових поїздок громадян.

БЕЗПЕКА 

 

РФ готує банківську систему окупованого 

Донбасу до інтеграції — InformNapalm 

Волонтери міжнародної розвідувальної 

спільноти InformNapalm фіксують ознаки 

завершального етапу підготовки інтеграції 

банківської системи окупованих територій 

Донбасу у фінансову систему Росії.
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Російський десантний корабель "Ямал" 

брав участь у захопленні Криму — 

InformNapalm 

Великий десантний корабель (ВДК) "Ямал" 

Чорноморського флоту Росії брав участь в 

операції із захоплення Криму в 2014 році.

 

 
Генерал-майора Мойсюка призначили 

командувачем Десантно-штурмових військ 

ЗСУ 

Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено 

командувачем Десантно-штурмових військ 

ЗСУ. 

 

 

Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" 

вдалося анексувати Крим — Аброськін 

У Національній поліції України закликали 

новий склад ВР посилити відповідальність для 

так званих "злодіїв в законі".

УКРАЇНА 

 

Зеленський змінив склад комісії з питань 

помилування 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

новий персональний склад Комісії у питаннях 

помилування.
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Арахамія може очолити фракцію “Слуги 

народу” 

Майбутній народний депутат від партії «Слуга 

народу» Давид Арахамія може очолити 

фракцію політсили у Верховній Раді 9 

скликання. 

 

 

Одеська облрада обрала голову 

Депутатська більшість Одеської облради 

проголосувала на позачерговій 25-й сесії за 

обрання представника "Європейської 

солідарності" підприємця Сергія Паращенка 

головою обласної ради.

ЕКОНОМІКА  

 

Зеленський запропонує Раді відкласти 

штрафи за "євробляхи" вже на першому 

засіданні 

Президент Володимир Зеленський внесе 

законопроект про відтермінування штрафів за 

нерозмитнені автомобілі для розгляду на 

першому засіданні новообраної Верховної 

Ради.

 

 

Прем’єр: Середня зарплата в $620 — це 

реально 

За час роботи нинішнього складу Кабінету 

Міністрів мінімальну заробітну плату було 

підвищено втричі, а середня зарплата наразі 

становить 407 доларів США.
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Нафтогаз відреагував на пропозицію "вбити 

та розчленувати" компанію 

НАК "Нафтогаз України" поділяє ідею про 

повну або часткову приватизацію державних 

підприємств.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кабмін врегулював соцзахист депортованих 

за національною ознакою 

Кабінет міністрів України ухвалив постанову 

“Про внесення змін до Порядку надання та 

позбавлення статусу особи, депортованої за 

національною ознакою”, якою забезпечується 

соціальний захист осіб, депортованих за 

національною ознакою.

  

 

Суд РФ залишив під вартою ще сімох 

українських моряків 

Московський міський суд відмовив в 

апеляційній скарзі на постанову про 

продовження арешту до 24 і до 26 жовтня ще 

сімом військовополоненим українським 

морякам.

 

РФ відпустила українця Терновського, 

якого на два роки ув'язнила за участь у 

"Правому секторі" 

Українця Романа Терновського, якого засудили 

в Ростовській області РФ за нібито участь у 

"Правому секторі", звільнили у зв'язку із 

закінченням строку ув'язнення.
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Бекірову призначили нову медекспертизу 

У середу незаконно обвинуваченому в 

зберіганні боєприпасів Едему Бекірову 

призначили нову судово-медичну експертизу, 

яка повинна встановити, чи може він за станом 

здоров'я перебувати в СІЗО.

 

 

“Ні” сексизму: медійниці вимагають від 

влади розробити етичний кодекс 

Представниці медіасфери вимагають від 

української влади розробити і впровадити 

етичний кодекс, який би забороняв сексизм та 

передбачав відповідальність політиків і 

чиновників за його використання.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Законопроєкт про обіг земель: Суд відкрив 

провадження за позовом до Кабміну 

Окружний адміністративний суд Києва відкрив 

провадження у справі про бездіяльність уряду 

щодо нерозроблення законопроєкту про обіг 

сільськогосподарських земель.

 

Суд розблокував процес приватизації 

Президент-Готелю 

Господарський суд міста Києва розблокував 

процес приватизації «Президент-Готелю».

 

 

СУСПІЛЬСТВО 
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Тіна Кароль співатиме Гімн України під час 

"Ходи Гідності" ВІДЕО 

Співачка Тіна Кароль виконуватиме Гімн 

України під час урочистостей 24 серпня.

 

З вересня школярам можна перейти на 

домашню освіту без “поважних причин” 

Уже з вересня батьки школярів зможуть 

скористатися всіма видами індивідуальної 

форми навчання - сімейною (домашньою) 

освітою, екстернатом або педагогічним 

патронажем.

 

Львів очолив британський рейтинг міст для 

святкових вікендів 

Львів посів першу сходинку рейтингу 

туристичних міст, у яких жителі Великої 

Британії найчастіше бронювали житло 

впродовж минулого року.

 

Фентезі-вестерн про Шевченка і його 

побратима-самурая знімають у Чигирині 

На Черкащині в резиденції Богдана 

Хмельницького знімають фільм «Тарас 

Шевченко. Перший самурай». Зйомки, які 

проводить компанія Kristi Films, саме в цій 

локації розпочалися 18 серпня і тривали до 21 

серпня.
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У Києві почали будувати сучасний центр 

захисту тварин 

Найближчим часом у Києві зведуть 

надсучасний Центр захисту тварин та 

облаштують офіційне кладовище для домашніх 

тварин.

 

 

У Києві можна буде потрапити на нову 

"антикорупційну" екскурсію 

Столичним Подолом проклали новий 

"антикорупційний" екскурсійний маршрут, 

потрапити на який можна буде безкоштовно 

двічі на місяць.
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