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ТОП
Асоціація з Україною набуде чинності 1
вересня - офіційний журнал ЄС
Офіційний журнал Європейського Союзу опублікував
повідомлення про набуття чинності Угоди про асоціацію
Україна-ЄС з 1 вересня цього року.

Трамп заявив про спроби України
саботувати його виборчу кампанію
Президент США Дональд Трамп заявив, що генеральному
прокурору США слід було б провести розслідування
стосовно спроб України саботувати його виборчу
кампанію.

The Washington Post перевірила факти
звинувачень Трампа щодо України
Справжній новий скандал спалахнув навколо України у
Вашингтоні зранку вівторка: президент Трамп відкрито
звинуватив Київ у саботажі його президентської кампанії
на користь Гілларі Клінтон, повторивши ...

Український уряд не допомагав жодному з
кандидатів на виборах у США - посольство
Посольство України в Вашингтоні дало офіційну відповідь
на заяви глави Білого дому Дональда Тармпа зі
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на заяви глави Білого дому Дональда Тармпа зі
звинуваченнями української влади у саботуванні його
виборчої кампанії.

Війна на Донбасі: Україна виграла в ЄСПЛ
першу справу
Європейський суд з прав людини, розташований у
Страсбурзі, виніс перше рішення за скаргою проти
України, пов’язаною із втратою контролю уряду над
частиною території Луганської області

Звільнений глава Держприкордонслужби
став радником Президента
Глава Державної прикордонної служби України Віктор
Назаренко написав заяву про відставку. Про це повідомив
у коментарі Укрінформу прес-секретар відомства Олег
Слободян.

УКРАЇНА і СВІТ
Делегація Флоту України відбула до США домовлятись про співпрацю
Делегація ВМС ЗС України на чолі з віце-адміралом Ігорем
Воронченком відбула сьогодні до США для обговорення
співпраці у військово-морській сфері.

Нові санкції проти РФ: у Сенаті кажуть,
над проектом ще треба попрацювати
Впливовий республіканець Боб Коркер, голова комітету
Сенату США у закордонних справах, назвав передчасним
оголошення про досягнення законодавцями угоди щодо
проекту нових санкцій проти РФ.

ЄБРР на $5 мільйонів прокредитує
енергоефективні заходи на українській
птахофабриці
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть
українському виробникові курячого м'яса компанії
"Дніпровська агропромислова група" кредит у розмірі $5
млн для будівництва бойлера на біомасі.

Сумські
машинобудівники
підписали
контракт з казахською компанією
ПАТ „Сумське НВО” та АТ „АрселорМіттал Теміртау”
(Казахстан) підписали контракт на постачання вакуумних
водокільцевих насосів, а також роторів до них.
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водокільцевих насосів, а також роторів до них.

Лист
Сущенка
передали
голові
Євроазійського департаменту HRW
Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін віддав Рейчел
Денбар - керівнику Євроазійського департаменту
правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), яка
прибула до Москви, лист від свого підзахисного.

Фейгін отримав
України

посвідчення

адвоката

Російський адвокат Марк Фейгін отримав адвокатське
посвідчення України. Про це Марк Фейгін повідомив на
своїй сторінці у Facebook.

УКРАЇНА
Гройсман вимагає від Омеляна стратегію
розвитку транспорту
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про
відсутність цілісної стратегії розвитку транспортної галузі в
Україні та очікує від Міністерства інфраструктури на
проект такого документа.

Новим керівником Держприкордонслужби
став Петро Цигикал
Президент України Петро Порошенко призначив новим
головою Державної прикордонної служби України Петра
Цигикала.

Кабмін вирішив
"Антонов"

ліквідувати

концерн

Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліквідацію
державного авіабудівного концерну "Антонов". Про це
йдеться в постанові КМУ №546 від 19 липня 2017 року.

Україна vs Росія: Мін’юст готує документи
в ЄСПЛ для справи щодо Донбасу
Україна довела, що захоплення Російською Федерацією
Криму було спланованою акцією. Про це заявив міністр
юстиції України Павло Петренко під час прес-конференції,
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ПРАВОПОРЯДОК
“Бурштиновий” Поляков вніс заставу і
показав чек
Народний депутат Максим Поляков 25 липня вніс
визначену заставу у розмірі 304 тисячі гривень. Копію чека
про оплату він опублікував у Facebook.

Вбивство Вороненкова: суд залишив під
вартою підозрюваного у співучасті
Апеляційний суд Києва залишив під вартою Ярослава
Тарасенка, який підозрюється в причетності до вбивства
екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Відповідне рішення було ухвалене 25 липня, ...

Стрілянина у Дніпрі не пов'язана
сутичками 9 травня - поліція

з

Двом з чотирьох чоловіків, які вчора влаштували
стрілянину в Дніпрі та самі потрапили до лікарні з
пораненнями, повідомили про підозру. Роль двох інших
встановлюється, ще мінімум трьох їхніх спільників ...

Антимайданівцю "Топазу"
арешт іще на два місяці

продовжили

Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід для
антимайдановца Гната Кромського, відомого за позивним
"Топаз", ще на два місяці.

АНАЛІТИКА
Чи є світло в кінці тунелю? Соціологія від
песиміста і соціологія від оптиміста
(Аналітика)
Суспільство стало однорідним, але намітилися інші лінії
поділу. В Україні три роки йде війна. Війна, яку можна
уявити, як серію різних гравюр. Це і село, що стоїть на
колінах і зустрічає на під'їзді труну з солдатом.

BMW, Volkswagen, Porche,
німецький автопром гниє
(Аналітика)

Audi: як
зсередини

Розкрита таємна змова найбільших автоконцернів. Які
будуть наслідки? 21 липня авторитетне німецьке видання
Spiegel заявило, що відомі автоконцерни запідозрено в ..

СУСПІЛЬСТВО
Небезпечний вірус BankBot просочився до
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Небезпечний вірус BankBot просочився до
України

Антивірус Dr.Web попередив про поширення банківської
вірусної програми BankBot, якою заразилися смартфони
на Android в десятках країн, у тому числі в Україні.

Опитування: 22%
знають про НАТО

українців

нічого

не

Робота органів державної влади щодо інформування
українців з питань євроатлантичної інтеграції має бути
більш активною, бо хоч 47% вважають вступ до НАТО
гарантією безпеки України, 22% нічого про нього не
знають.

Площа виноградників в анексованому РФ
Криму скоротилася втричі
В окупованому Криму площі виноградників скоротилися
втричі і складають близько 30 тисяч га. Про це повідомляє
"Крим.Реалії". "Традиційно площі виноградників у Криму ...
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