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ТОП
На Софійській площі урочисто підняли
Державний Прапор ФОТО, ВІДЕО
На Софійській площі в Києві відбулося
урочисте підняття Державного Прапора
України.

Звільнення заручників: Кремль заявляє про
початок діалогу Путіна і Зеленського
У Кремлі бачать початок діалогу між
президентами РФ і України Володимиром
Путіним і Володимиром Зеленським, а також
його розвиток, який виражається в «певних
контактах».

США готові підключитися до
"нормандського формату" - Волкер
Спецпредставник Держдепу США з питань
України Курт Волкер допускає можливість
залучення президента Дональда Трампа до
"нормандського формату".

Мінветеранів ніхто не ліквідовуватиме Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
запевнив, що Міністерство у справах ветеранів
не ліквідовуватимуть.

Газ на зиму "за літньою ціною": В
Нафтогазі повідомили подробиці
Закупити газ на зимовий період "за фіксованою
річною ціною" українці вже можуть у 19
областях країни.

Патріотична афіша на День Незалежності
Розказуємо, де та як відсвяткувати День
Незалежності і провести довгі вихідні.

УКРАЇНА І СВІТ
Джонсон привітав Україну напередодні 28-ї
річниці незалежності ВІДЕО
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис
Джонсон разом із провідними британськими
політиками привітав український народ
напередодні 28-ї річниці Дня Незалежності
України.

Помпео й Трюдо поговорили про Україну
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та
державний секретар США Майк Помпео
обговорили ситуацію в Україні.

The Guardian назвала окупований Крим
російським
Британське видання The Guardian у підписі до
оприлюдненого фото вказало місце зйомки як
“Судак Росія”. Згодом слово “Росія” замінили
на “Крим”.

Американські дипломати привітали
українців з Днем Незалежності віршем Ліни
Костенко ВІДЕО
Американські дипломати та волонтери
Корпусу миру привітали Україну з Днем
Незалежності віршем видатної поетеси Ліни
Костенко “Вечірнє сонце".

УКРАЇНА
Зеленський подякував керівництву СКУ за
підтримку у протидії поверненню Росії до
G7
Президент Володимир Зеленський подякував
керівництву Світового конгресу українців за
діяльність, спрямовану на захист суверенітету
й територіальної цілісності України.

Коаліційну угоду підпишуть у перший день
роботи Ради
Коаліційна угода буде підписана у перший
день роботи нової Верховної Ради.

В Офісі Президента пояснили суть претензій
Богдана до журналістів "Схем"
Глава Офісу Президента Андрій Богдан у
позові до журналістів програми "Схеми" та
НСТУ просить спростувати інформацію про
нібито перетин ним 11 разів білоруського
кордону за 2018 — початок 2019 року та шість
перетинів російського кордонів із 2014 року.

Разумков каже, що 29 серпня Рада не
встигне проголосувати за новий Кабмін
Обраний народним депутатом лідер партії
"Слуга народу" і голова підготовчої
депутатської групи Дмитро Разумков
наголошує, що Верховна Рада не встигне
проголосувати 29 серпня новий склад уряду.

Підготовча група визначилася із
тимчасовою президією нової Ради
Підготовча депутатська група з числа
новообраних народних депутатів визначила
склад тимчасової президії Верховної Ради
дев'ятого скликання.

"Голос" не отримував пропозицій щодо
посад у комітетах ВР та уряді - Рахманін
Партія "Голос" не отримала жодних кадрових
пропозицій щодо посад у майбутніх комітетах
Верховної Ради та в новому Кабінеті міністрів.

Разумков розповів, як "Слуга народу" хоче
боротися із кнопкодавством
Запровадження системи сенсорної кнопки для
голосування депутатів у залі засідань ВР не
передбачено регламентом роботи парламенту,
а тому може викликати проблеми при
ухваленні певних рішень.

ЕКОНОМІКА
Нову модель підтримки ВДЕ запускатиме
уже новий Кабмін - Міненерго
Уряд переніс строки ухвалення ряду своїх
постанов, необхідних для імплементації
конкурентної моделі підтримки відновлюваної
енергетики (ВДЕ), на кінець вересня 2019
року.

Україна досягла ще одного показника 2013
року. От тепер заживемо! АНАЛІТИКА
Індекс споживчих настроїв досяг найвищого за
останні 6 років рівня. Українці більше вірять в
економічне зростання країни та у власний
добробут

СЕТАМ провів понад 2000 успішних
земельних аукціонів на 140 мільйонів
Державне підприємство «СЕТАМ» на своєму
майданчику OpenMarkerLand провело 2097
електронних торгів з продажу прав оренди на
землю, в результаті яких отримано 140 млн
грн.

В Україні з 2016 мінімальна зарплата зросла
втричі
Мінімальна заробітна плата в Україні за три
роки зросла в три рази і наразі становить 4 173
грн.

БЕЗПЕКА
Князєв хоче створити управління
кіберполіції у кожній області
Голова Національної поліції Сергій Князєв
анонсував створення управлінь кіберполіції у
кожній області України.

Аваков пропонує ліквідувати Департамент
захисту економіки Нацполіції
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив
про необхідність ліквідації Департаменту
захисту економіки Нацполіції в рамках
подальшого створення Служби фінансових
розслідувань.

ПРАВОПОРЯДОК
Кличко каже, що один із телеканалів готує
провокативний сюжет про "бунт киян"
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що один із
телеканалів готує провокативний сюжет проти
нього.

НАЗК знайшло півмільйонну "дірку" в
декларації Мангера
Національне агентство з питань запобігання
корупції звернулось до Національного
антикорупційного бюро України стосовно
встановлення недостовірних відомостей у
декларації голови Херсонської ОДА
Владислава Мангера.

Втеча ізраїльського наркобарона:
співробітників СБУ перевіряють на
поліграфі — Труба
ДБР із застосуванням поліграфа допитує
працівників СБУ за підозрою в причетності до
організації втечі ізраїльського наркобарона,
затриманого в аеропорту “Бориспіль”.

ЕКСКЛЮЗИВ
Козаки “Холодного Яру” готові до бою
Холодноярівці були і є, нікуди вони не
поділися, як не намагалася московська
пропаганда їх знищити

25 важливих фактів про український
прапор АНАЛІТИКА
Напередодні Дня Незалежності Укрінформ
дослідив традицію поєднання синього і
жовтого кольорів та символіку українського
прапора

СУСПІЛЬСТВО
Парашутисти з 12 країн створили у повітрі
над Харковом український тризуб
На аеродромі під Харковом парашутисти з 12
країн створили у небі фігуру Малого
Державного Герба України - тризуба.

З нагоди Дня Незалежності нацгвардійці
несуть службу із синьо-жовтими стрічками
Нацгвардійці у період з 23 по 26 серпня
нестимуть службу із синьо-жовтими
нагрудними стрічками на військовій формі.

У Львові відкрили першу частину
Меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні
У Львові до Дня Державного Прапора відкрили
унікальний для України Меморіал пам’яті
Героїв Небесної сотні.

Тіна Кароль презентувала нову пісню та
кліп
Народна артистка України Тіна Кароль
презентувала нову пісню "Вабити" і кліп на
неї.

Україна висунула на "Оскар" фільм
"Додому"
Український Оскарівський комітет обрав
драму Нарімана Алієва “Додому”
національним претендентом на премію
Американської кіноакадемії “Оскар” в
категорії “Найкращий фільм іноземною
мовою".

Виступи команд України на міжнародних
змаганнях під загрозою - СБУ
Виступи команд України на міжнародних
змаганнях під загрозою через сумнівні
закупівлі лікарських засобів та медичних
препаратів для спортсменів.

В Україні вперше проведуть воркшоп для
кінопродюсерів
Вперше в Україні відбудеться освітня сесія для
українських кінопродюсерів EAVE on Demand.

Просто слухай: уривок із книги Джона
Гарта «Як Черчилль врятував цивілізацію»
Незаангажований погляд на історію Другої
світової війни та визначення ролі Черчилля у
ключових подіях, що сприяли перемозі.
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