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ТОП 

 

Українську делегацію намагаються змусити 

прибути до Страсбурга — МЗС 

Нову українську делегацію в Парламентській 

асамблеї Ради Європи намагаються змусити 

прибути до Страсбурга через секретаріат 

ПАРЄ.

 

 

Конгрес оприлюднив текст скарги щодо 

розмови Трампа із Зеленським ДОКУМЕНТ 

Розвідувальний комітет Палати представників 

оприлюднив у четвер розсекречену скаргу 

викривача, яка вказує на спробу глави Білого 

дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд 

для втручання у президентські вибори 2020 

року в США. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788423-ukrainsku-delegaciu-namagautsa-zmusiti-pributi-do-strasburga-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788423-ukrainsku-delegaciu-namagautsa-zmusiti-pributi-do-strasburga-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788423-ukrainsku-delegaciu-namagautsa-zmusiti-pributi-do-strasburga-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2788263-kongres-opriludniv-tekst-skargi-sodo-rozmovi-trampa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2788263-kongres-opriludniv-tekst-skargi-sodo-rozmovi-trampa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2788263-kongres-opriludniv-tekst-skargi-sodo-rozmovi-trampa-iz-zelenskim.html


 

Богдан та інші: інформатор розвідки США 

назвав трьох "контактерів" Джуліані в 

Україні 

Адвокат президента США після телефонної 

розмови Дональда Трампа і Володимира 

Зеленського спілкувався з керівником Офісу 

Президента Андрієм Богданом, радником 

Зеленського Андрієм Єрмаком та головою СБУ 

Іваном Бакановим у приватному порядку.

  

 

Мінфін: переговори про нову програму 

МВФ — в активній фазі 

Переговори між Україною та Міжнародним 

валютним фондом перебувають в активній 

стадії.

 

"112 Україна" продовжує мовлення після 

рішення Нацради 

Телеканал "112 Україна" продовжує мовлення і 

доступний для своїх глядачів завдяки 

трансляції через супутник, в кабельних 

мережах та інтернеті.

 

Шокін знову намагається через суд 

повернутися у крісло генпрокурора — ЗМІ 

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін 

вирішив знову судитися через своє звільнення 

та вимагає поновлення на посаді. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788441-bogdan-ta-insi-informator-rozvidki-ssa-nazvav-troh-kontakteriv-dzuliani-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788441-bogdan-ta-insi-informator-rozvidki-ssa-nazvav-troh-kontakteriv-dzuliani-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788441-bogdan-ta-insi-informator-rozvidki-ssa-nazvav-troh-kontakteriv-dzuliani-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788441-bogdan-ta-insi-informator-rozvidki-ssa-nazvav-troh-kontakteriv-dzuliani-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788166-minfin-peregovori-z-mvf-v-aktivnij-fazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788166-minfin-peregovori-z-mvf-v-aktivnij-fazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788166-minfin-peregovori-z-mvf-v-aktivnij-fazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788125-112-ukraina-prodovzue-movlenna-pisla-risenna-nacradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788125-112-ukraina-prodovzue-movlenna-pisla-risenna-nacradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788125-112-ukraina-prodovzue-movlenna-pisla-risenna-nacradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788187-sokin-znovu-namagaetsa-cerez-sud-povernutisa-u-krislo-genprokurora-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788187-sokin-znovu-namagaetsa-cerez-sud-povernutisa-u-krislo-genprokurora-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788187-sokin-znovu-namagaetsa-cerez-sud-povernutisa-u-krislo-genprokurora-zmi.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Керівник розвідки США визнав “прохання 

до України” Трампа поганим для нації 

Призначений президентом Трампом в.о. 

директора Національної розвідки США 

Джозеф Магвайр визнав, що будь-яке прохання 

до іноземного уряду з боку президента США 

допомогти йому виграти вибори є таким, що 

шкодить нації.

 

 

Трамп просив Зеленського залишити 

Луценка генпрокурором 

Президент США Дональд Трамп під час 

телефонної розмови з Президентом України 

Володимиром Зеленським у липні пропонував 

останньому залишити Юрія Луценка на посаді 

керівника ГПУ.

  

 

Речник Єврокомісії: Ми надали Україні 

найбільший пакет підтримки в історії ЄС 

Речник Єврокомісії Карлос Мартін Руїс де 

Кордівела назвав безпрецедентною допомогу, 

яку Євросоюз надав Україні за останні п’ять 

років. Так само він оцінив і зусилля України у 

сфері реформ. 

 

Німеччина за п'ять років надала Україні 

€1,4 мільярда допомоги — ЗМІ 

Німеччина з початку конфлікту на сході 

України надала Києву фінансову допомогу 

розміром майже 1,4 мільярда євро.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2788430-kerivnik-rozvidki-ssa-viznav-prohanna-do-ukraini-trampa-poganim-dla-nacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2788430-kerivnik-rozvidki-ssa-viznav-prohanna-do-ukraini-trampa-poganim-dla-nacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2788430-kerivnik-rozvidki-ssa-viznav-prohanna-do-ukraini-trampa-poganim-dla-nacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788392-tramp-prosiv-zelenskogo-zalisiti-lucenka-genprokurorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788392-tramp-prosiv-zelenskogo-zalisiti-lucenka-genprokurorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788392-tramp-prosiv-zelenskogo-zalisiti-lucenka-genprokurorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788238-recnik-evrokomisii-mi-nadali-ukraini-najbilsij-paket-pidtrimki-v-istorii-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788238-recnik-evrokomisii-mi-nadali-ukraini-najbilsij-paket-pidtrimki-v-istorii-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788238-recnik-evrokomisii-mi-nadali-ukraini-najbilsij-paket-pidtrimki-v-istorii-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787856-nimeccina-za-pat-rokiv-nadala-ukraini-14-milarda-dopomogi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787856-nimeccina-za-pat-rokiv-nadala-ukraini-14-milarda-dopomogi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787856-nimeccina-za-pat-rokiv-nadala-ukraini-14-milarda-dopomogi-zmi.html


 

Представник Польщі очолив делегацію ЄП 

у Комітеті асоціації ЄС-Україна 

Під час першої зустрічі делегації 

Європарламенту у парламентському комітеті 

асоціації ЄС-Україна головою делегації обрано 

польського депутата Вітольда Ващиковського, 

який представляє парламентську групу 

європейських консерваторів і реформістів.

 

Пристайко провів засідання ГУАМ у Нью-

Йорку 

Міністри закордонних справ Організації за 

демократію та економічний розвиток (ГУАМ) 

обговорили на 34-му засіданні в Нью-Йорку 

пріоритети українського головування в 

організації у 2019 році.

 

 

Лукашенко: Щоб Україна труни від нас 

отримувала - тоді я не президент 

Олександр Лукашенко наголошує на 

відсутності військової загрози для України зі 

сторони Білорусі.

 

 

Очільники МЗС України й Грузії 

обговорили в ООН тиск на Росію 

Міністри закордонних справ України Вадим 

Пристайко та Грузії Давід Залкаліані 

обговорили важливість міжнародного тиску 

задля припинення російської агресії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788067-predstavnik-polsi-ocoliv-delegaciu-ep-u-komiteti-asociacii-esukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788067-predstavnik-polsi-ocoliv-delegaciu-ep-u-komiteti-asociacii-esukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788067-predstavnik-polsi-ocoliv-delegaciu-ep-u-komiteti-asociacii-esukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788363-pristajko-proviv-zasidanna-guam-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788363-pristajko-proviv-zasidanna-guam-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788363-pristajko-proviv-zasidanna-guam-u-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788183-lukasenko-sob-ukraina-truni-vid-nas-otrimuvala-todi-a-ne-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788183-lukasenko-sob-ukraina-truni-vid-nas-otrimuvala-todi-a-ne-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788183-lukasenko-sob-ukraina-truni-vid-nas-otrimuvala-todi-a-ne-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787864-ocilniki-mzs-ukraini-j-gruzii-obgovorili-v-oon-tisk-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787864-ocilniki-mzs-ukraini-j-gruzii-obgovorili-v-oon-tisk-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787864-ocilniki-mzs-ukraini-j-gruzii-obgovorili-v-oon-tisk-na-rosiu.html


 

Україна підписала безвіз з Еквадором 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

повідомив про підписання угоди, яка дозволяє 

українцям відвідувати Еквадор без віз.

 

Польща чекає від Зеленського зняття 

мораторію на ексгумацію в Україні 

Польща готова відновити пошуково-

ексгумаційні роботи в Україні відразу після 

отримання згоди української сторони.

 

БЕЗПЕКА 

 

Україна закликала в ОБСЄ відреагувати на 

російські дивізії біля кордону 

Міжнародне співтовариство має відреагувати 

на формування Росією біля кордону з 

Україною трьох військових з’єднань 

дивізійного рівня, що може свідчити про 

підготовку до наступальних операцій проти 

України.

 

 

Маас побачив позитивний імпульс у 

мирному врегулюванні на Донбасі 

Партнери України у нормандському форматі 

бачать позитивний імпульс в процесі мирного 

врегулювання на сході України, і вважають, 

що варто скористатися ситуацією задля 

досягнення більшого поступу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787757-ukraina-pidpisala-bezviz-z-ekvadorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787757-ukraina-pidpisala-bezviz-z-ekvadorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788321-polsa-cekae-vid-zelenskogo-znatta-moratoriu-na-eksgumaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788321-polsa-cekae-vid-zelenskogo-znatta-moratoriu-na-eksgumaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788321-polsa-cekae-vid-zelenskogo-znatta-moratoriu-na-eksgumaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788279-ukraina-zaklikala-v-obse-vidreaguvati-na-rosijski-divizii-bila-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788279-ukraina-zaklikala-v-obse-vidreaguvati-na-rosijski-divizii-bila-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788279-ukraina-zaklikala-v-obse-vidreaguvati-na-rosijski-divizii-bila-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788319-maas-pobaciv-pozitivnij-impuls-u-mirnomu-vreguluvanni-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788319-maas-pobaciv-pozitivnij-impuls-u-mirnomu-vreguluvanni-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788319-maas-pobaciv-pozitivnij-impuls-u-mirnomu-vreguluvanni-na-donbasi.html


 

Пристайко обговорив із главою МЗС Данії 

загрози Nord Stream 2 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко зустрівся з главою МЗС Данії 

Йеппе Кофодом.

 

УКРАЇНА 

 

Князєв став радником Авакова 

Ексочільник Нацполіції України Сергій Князєв 

став радником глави МВС Арсена Авакова, а 

також членом колегії МВС.

 

 

Трояна призначили заступником глави 

Нацполіції 

Ексзаступника міністра внутрішніх справ 

Вадима Трояна призначили заступником 

очільника Нацполіції України. 

 

 

У Зеленського прокоментували ситуацію з 

каналом "112 Україна" 

В Офісі Президента стежать за ситуацією 

навколо телеканалу «112 Україна» і 

наголошують, що усі мовники мають 

дотримуватися вимог законодавства та умов 

ліцензії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788433-pristajko-obgovoriv-iz-glavou-mzs-danii-zagrozi-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788433-pristajko-obgovoriv-iz-glavou-mzs-danii-zagrozi-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788433-pristajko-obgovoriv-iz-glavou-mzs-danii-zagrozi-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787964-knazev-stav-radnikom-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787964-knazev-stav-radnikom-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787987-troana-priznacili-zastupnikom-glavi-nacpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787987-troana-priznacili-zastupnikom-glavi-nacpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787987-troana-priznacili-zastupnikom-glavi-nacpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788134-u-zelenskogo-prokomentuvali-situaciu-z-kanalom-112-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788134-u-zelenskogo-prokomentuvali-situaciu-z-kanalom-112-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788134-u-zelenskogo-prokomentuvali-situaciu-z-kanalom-112-ukraina.html


 

Загороднюк: Корупція в "оборонці" вже 

дістала, подаємо закон про військову 

поліцію 

У Міністерстві оборони України буде створена 

нова антикорупційна система.

 

 

Кулеба: Я б хотів почитати стенограми, як 

Макрон з Путіним обговорює Україну 

Україна дуже високо цінує підтримку 

Європейського Союзу загалом, і зокрема 

внесок Німеччини й Франції.

 

 

ОП не може надати стенограму зустрічі 

Зеленського з Коломойським, бо її "не 

писали" - ЗМІ 

Офіс Президента України відмовився надати 

стенограму та протокол зустрічі глави держави 

Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем 

Коломойським.

 

 

Справа про втручання у вибори США 

"зникла" після відставки Луценка — 

Ситник 

Директор НАБУ Артем Ситник назвав 

"придуманою" справу про його можливе 

втручання у вибори в США і заявив, що його 

припинили викликати на слідчі дії після 

звільнення Юрія Луценка з посади 

генпрокурора.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788323-zagorodnuk-korupcia-v-oboronci-vze-distala-podaemo-zakon-pro-vijskovu-policiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788323-zagorodnuk-korupcia-v-oboronci-vze-distala-podaemo-zakon-pro-vijskovu-policiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788323-zagorodnuk-korupcia-v-oboronci-vze-distala-podaemo-zakon-pro-vijskovu-policiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788323-zagorodnuk-korupcia-v-oboronci-vze-distala-podaemo-zakon-pro-vijskovu-policiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787957-kuleba-a-b-hotiv-pocitati-stenogrami-ak-makron-z-putinim-obgovorue-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787957-kuleba-a-b-hotiv-pocitati-stenogrami-ak-makron-z-putinim-obgovorue-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787957-kuleba-a-b-hotiv-pocitati-stenogrami-ak-makron-z-putinim-obgovorue-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788304-op-ne-moze-nadati-stenogramu-zustrici-zelenskogo-z-kolomojskim-bo-ii-ne-pisali-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788304-op-ne-moze-nadati-stenogramu-zustrici-zelenskogo-z-kolomojskim-bo-ii-ne-pisali-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788304-op-ne-moze-nadati-stenogramu-zustrici-zelenskogo-z-kolomojskim-bo-ii-ne-pisali-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788304-op-ne-moze-nadati-stenogramu-zustrici-zelenskogo-z-kolomojskim-bo-ii-ne-pisali-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787982-sprava-pro-vtrucanna-u-vibori-ssa-znikla-pisla-vidstavki-lucenka-sitnik.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787982-sprava-pro-vtrucanna-u-vibori-ssa-znikla-pisla-vidstavki-lucenka-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787982-sprava-pro-vtrucanna-u-vibori-ssa-znikla-pisla-vidstavki-lucenka-sitnik.html


 

Проблемні недобудови: у КМДА сталися 

сутички, Кличко звернувся до Зеленського 

Члени комісії Київської міської 

держадміністрації із вирішення проблемних 

питань по об’єктах незавершеного будівництва 

заявляють про погрози та тиск.

 

ЕКОНОМІКА 

 

IFC вчергове збільшив ліміт торговельного 

фінансування для Укргазбанку 

Укргазбанк повідомив, що вчергове досягнув 

підвищення ліміту торговельного 

фінансування від International Finance 

Corporation (IFC) – підрозділу Групи Світового 

банку – за програмою GTFP (Глобальна 

програма торговельного фінансування). 

 

 

Китай став найбільшим торговельним 

партнером України 

Найбільшим торговим партнером України став 

Китай. 

 

 

Мінсільгосп США оприлюднив вимоги до 

ввезення м’яса та яєць з України 

Міністерство сільського господарства 

Сполучених Штатів Америки оприлюднило 

вимоги до ввезення на територію країни 

продукції з м’яса та яєць з України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2788214-problemni-nedobudovi-u-kmda-stalisa-suticki-klicko-zvernuvsa-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2788214-problemni-nedobudovi-u-kmda-stalisa-suticki-klicko-zvernuvsa-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2788214-problemni-nedobudovi-u-kmda-stalisa-suticki-klicko-zvernuvsa-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788306-ifc-vcergove-zbilsiv-limit-torgovelnogo-finansuvanna-dla-ukrgazbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788306-ifc-vcergove-zbilsiv-limit-torgovelnogo-finansuvanna-dla-ukrgazbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788306-ifc-vcergove-zbilsiv-limit-torgovelnogo-finansuvanna-dla-ukrgazbanku.html
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208312
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208312
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208312
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788042-minsilgosp-ssa-opriludniv-vimogi-do-vvezenna-masa-ta-aec-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788042-minsilgosp-ssa-opriludniv-vimogi-do-vvezenna-masa-ta-aec-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788042-minsilgosp-ssa-opriludniv-vimogi-do-vvezenna-masa-ta-aec-z-ukraini.html


 

Нацслужба здоров'я фінансуватиме 

лікування ВІЛ-інфікованих з 2020 року 

СНІД-центри та інші медзаклади, які надають 

послуги з лікування, діагностики та супроводу 

ВІЛ-інфекції мають вчасно пройти процес 

автономізації, щоб отримувати кошти за 

пацієнтів від НСЗУ відповідно до другого 

етапу медреформи у 2020 році.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Лукашенко готовий помилувати Шаройка в 

обмін на затриманого білоруса 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

готовий вирішити питання з помилуванням 

засудженого в Білорусі за шпигунство українця 

Павла Шаройка на взаємній основі.

 

 

В окупованому Криму заарештували 

українця, якого затримала ФСБ 

В анексованому Криму співробітники 

російського прикордонного управління ФСБ 

повідомляють про арешт затриманого раніше 

громадянина України, який, як стверджують у 

відомстві, «намагався в'їхати за чужим 

паспортом» на півострів.

 

 

НСЖУ починає реєстрацію на 

парламентські слухання щодо безпеки 

журналістів 

Національна спілка журналістів України, за 

погодженням із Комітетом Верховної Ради 

України з питань свободи слова, запрошує 

представників ЗМІ до участі у парламентських 

слуханнях на тему: "Безпека діяльності 

журналістів в Україні: стан, проблеми й шляхи 

їх вирішення".

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788327-nacsluzba-zdorova-finansuvatime-likuvanna-vilinfikovanih-z-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788327-nacsluzba-zdorova-finansuvatime-likuvanna-vilinfikovanih-z-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788327-nacsluzba-zdorova-finansuvatime-likuvanna-vilinfikovanih-z-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788176-lukasenko-gotovij-pomiluvati-sarojka-v-obmin-na-zatrimanogo-bilorusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788176-lukasenko-gotovij-pomiluvati-sarojka-v-obmin-na-zatrimanogo-bilorusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788176-lukasenko-gotovij-pomiluvati-sarojka-v-obmin-na-zatrimanogo-bilorusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2788371-v-okupovanomu-krimu-zaarestuvali-ukrainca-akogo-zatrimala-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2788371-v-okupovanomu-krimu-zaarestuvali-ukrainca-akogo-zatrimala-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2788371-v-okupovanomu-krimu-zaarestuvali-ukrainca-akogo-zatrimala-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787913-nszu-pocinae-reestraciu-na-parlamentski-sluhanna-sodo-bezpeki-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787913-nszu-pocinae-reestraciu-na-parlamentski-sluhanna-sodo-bezpeki-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787913-nszu-pocinae-reestraciu-na-parlamentski-sluhanna-sodo-bezpeki-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2787913-nszu-pocinae-reestraciu-na-parlamentski-sluhanna-sodo-bezpeki-zurnalistiv.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Антимонопольний комітет зобов'язав 

КМДА повернути незаконну держдопомогу 

Антимонопольний комітет України зобов’язав 

Київську міську держадміністрацію повернути 

кошти державної допомоги, передані 

комунальним підприємствам без конкурсу.

 

 

Суд відмовився повертати державі 

"Дніпроавіа" Коломойського 

Господарський суд міста Києва не задовольнив 

позов Фонду державного майна України 

(ФДМУ) про розірвання договору з ТОВ 

"Галтера" щодо придбання 94,5% акцій ВАТ 

"Авіаційна компанія "Дніпроавіа" (аеропорт у 

місті Дніпро) у 2009 році.

 

 

Теракт біля Палацу спорту у Харкові: 

адвокат прокоментував можливий обмін з 

РФ 

Обмін з РФ трьох обвинувачених у теракті біля 

Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року 

якщо і можливий, то тільки після вироку, 

оскільки винні в загибелі людей не можуть 

бути прощені державою.

 

 

Януковича викликають до суду 30 вересня 

Київський апеляційний суд викликає 

експрезидента України Віктора Януковича на 

засідання 30 вересня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2788259-antimonopolnij-komitet-zobovazav-kmda-povernuti-nezakonnu-derzdopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2788259-antimonopolnij-komitet-zobovazav-kmda-povernuti-nezakonnu-derzdopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2788259-antimonopolnij-komitet-zobovazav-kmda-povernuti-nezakonnu-derzdopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788054-sud-vidmovivsa-povertati-derzavi-dniproavia-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788054-sud-vidmovivsa-povertati-derzavi-dniproavia-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788054-sud-vidmovivsa-povertati-derzavi-dniproavia-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2788296-terakt-bila-palacu-sportu-u-harkovi-advokat-prokomentuvav-mozlivij-obmin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2788296-terakt-bila-palacu-sportu-u-harkovi-advokat-prokomentuvav-mozlivij-obmin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2788296-terakt-bila-palacu-sportu-u-harkovi-advokat-prokomentuvav-mozlivij-obmin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2788296-terakt-bila-palacu-sportu-u-harkovi-advokat-prokomentuvav-mozlivij-obmin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788003-anukovica-viklikaut-do-sudu-30-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2788003-anukovica-viklikaut-do-sudu-30-veresna.html


 

Справу відносно суддів Окружного 

адмінсуду направлять до СБУ - Ситник 

Найближчим часом до Служби безпеки на 

дорозслідування буде направлена кримінальна 

справа відносно суддів Окружного адмінсуду 

Києва, які підозрюються у втручанні у роботу 

членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

 

 

70 країн поширювали фейки у соцмережах, 

зокрема й Україна ДОПОВІДЬ 

В Україні та ще у 69 країнах проводилися 

кампанії з дезінформації та придушення 

інакомислення у соціальних мережах.

 

 

Силовики затримали банду "чорних" 

реєстраторів, які зламували державні бази 

даних 

СБУ спільно із Кіберполіцією та слідчими ГСУ 

НП під процесуальним керівництвом 

Генпрокуратури припинила протиправну 

діяльність організованого угруповання, яке 

протягом кількох років сприяло рейдерським 

захопленням майна.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Підсумки: Триденний візит Володимира 

Зеленського у США фінішує 

Цей, однак не перший, міжнародний візит 

шостого президента України запам’ятається 

найбільше і найдовше. Чи могло бути інакше? 

Мабуть, ні 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788027-spravu-vidnosno-suddiv-okruznogo-adminsudu-napravlat-do-sbu-sitnik.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2788275-siloviki-zatrimali-bandu-cornih-reestratoriv-aki-zlamuvali-derzavni-bazi-danih.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2788275-siloviki-zatrimali-bandu-cornih-reestratoriv-aki-zlamuvali-derzavni-bazi-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788450-pidsumki-tridennij-vizit-volodimira-zelenskogo-u-ssa-finisue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788450-pidsumki-tridennij-vizit-volodimira-zelenskogo-u-ssa-finisue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788450-pidsumki-tridennij-vizit-volodimira-zelenskogo-u-ssa-finisue.html


 

Шлях до ринку землі розмічено: уряд подав 

рамковий законопроєкт 

Згідно із документом, іноземці не зможуть 

купувати українські чорноземи. На практиці ж 

усе залежатиме від механізмів контролю, яких 

наразі немає. 

 

 

Бойкот ПАРЄ: за і протии АНАЛІТИКА 

Наша делегація офіційно відмовилась від 

участі у сесії ПАРЄ. Але частина депутатів все 

ж поїде. Чи виправдана подібна тактика, а 

також, які наслідки все це матиме?

 

 

Конфлікт в МОЗ: війна з «папєрєднікамі» 

чи гримаси держслужби АНАЛІТИКА 

Колективне звернення 40 держслужбовців 

Міністерства охорони здоров'я до прем'єр-

міністра це дуже серйозно і тривожно

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Олена Зеленська ініціює запуск аудіогідів 

українською у найбільших музеях світу 

Дружина Президента Олена Зеленська 

ініціювала проєкт зі створення україномовних 

аудіогідів у найбільших музеях світу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2788341-slah-do-rinku-zemli-rozmiceno-urad-podav-ramkovij-zakonoproekt.html
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Уряд працює над створенням єдиного 

реєстру українців 

В Кабінеті Міністрів працюють над 

створенням єдиного базового реєстру 

українців.

 

 

ДАЗВ презентувало перший туристичний 

путівник Чорнобильською зоною 

Державне агентство з управління зоною 

відчуження (ДАЗВ) представило пілотний 

проєкт першого путівника про Чорнобильську 

зону й шукає видавця для створення 

повноцінного накладу.

 

 

Лозниця отримав премію Довженка за 

фільм "Донбас" ФОТО  

Міністр культури, молоді і спорту Володимир 

Бородянський вручив державну премію імені 

Олександра Довженка відомому українському 

кінорежисеру Сергію Лозниці за створення 

повнометражного фільму "Донбас" (2018 рік).

 

 

У Парижі відбулося дефіле під Жадана 

ФОТО 

У межах паризького Тижня моди свою нову 

колекцію RA 0:0 представила українська 

дизайнерка Ліля Літковська. 
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У Києві стартував челендж “Сильні проти 

булінгу” ФОТО 

Головне територіальне управління юстиції в 

місті Києві у «Введенській» гімназії №107 

презентувало масштабну акцію «Сильні проти 

булінгу».

 

 

У Винника заявили, що участь у 

російському проєкті не суперечить його 

життєвій позиції 

Участь співака Олега Винника у російському 

проєкті "ВСЕММИР" не суперечить життєвій 

та патріотичній позиції артиста.

 

 

Українка здобула "срібло" на змаганнях із 

фітнесу і бодібілдингу "Арнольд класік" 

ВІДЕО 

Спортсменка із Чернігова, 23-річна Марина 

Миц, здобула срібну нагороду на Міжнародних 

змаганнях із фітнесу та бодібілдингу "Арнольд 

Класік", що проходили в іспанській Барселоні.

 

 

Туристи не зраджують Львову: 

оприлюднено статистику за пів року 

ІНФОГРАФІКА 

Львів за перше півріччя 2019 року відвідали на 

16,5% більше туристів, ніж за аналогічний 

період минулого року. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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