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ТОП
До євросанкцій проти окупантів Криму
приєдналися ще п’ять країн
П’ять країн приєдналися до рішення Ради ЄС про
продовження обмежувальних заходів, запроваджених у
відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя.

Порошенко вітає ухвалення Конгресом
США нового пакету санкцій проти Росії
Ухвалений Конгресом США новий пакет санкцій проти
Російської Федерації свідчить про об'єднану і солідарну
підтримку України.

Насірову
"оновили"
підозру:
поставила крапку у розслідування

САП

САП повідомляє про зміну раніше оголошеної підозри
відстороненому голови ДФС України Роману Насірову...

УКРАЇНА і СВІТ
Габріель нагадав США про суть
антиросійських санкцій
http://archive.sendpulse.com/3e9ab80c/?_ga=2.25123709.653201241.1501016554-1479716340.1501016554
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Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель закликає
американську владу не забувати суть санкцій проти Росії –
завершення конфлікту на Сході України.

GT почав імпорт природного газу в Україну
GT Group почала імпорт природного газу з Європи.

В ООН обіцяють фінансування проектів,
спрямованих на повернення миру в Україні
ООН надаватиме місцевій владі і уряду України швидке
фінансування на проекти, спрямовані на повернення
єдності і миру.

УКРАЇНА
Бойовики обстріляли Талаківку з БМП штаб
У зоні АТО, упродовж сьогоднішнього дня, інтенсивність
обстрілів українських позицій зі сторони російськотерористичних угруповань не зменшилась.

Джапарова розповіла про три складові
стратегії МІП щодо окупованого Донбасу
Інформаційна політика щодо окупованої частини Донбасу
має включати три складові.

НАЗК не знайшло порушень у декларації
Гройсмана
НАЗК не знайшло порушень в деклараціях Прем'єрміністра Володимира Гройсмана і міністра аграрної
політики та продовольства Тараса Кутового.

Укрнафта
заявляє
про
продовження 9 спецдозволів

можливість

Комісія з питань надрокористування рекомендувала
Державній службі геології та надр України продовжити на
20 років 9 ліцензій ПАТ "Укрнафта".

Міжнародний трейдер AOT Energy зайшов
в Україну
http://archive.sendpulse.com/3e9ab80c/?_ga=2.25123709.653201241.1501016554-1479716340.1501016554
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Міжнародний енерготрейдер з реєстрацією в Швейцарії
AOT Energy відкрив в Україні своє представництво.

Розробники
розкрили
характеристики
української термобаричної зброї
“Укроборонпром” розробили нову термобаричну зброю:
піхотний вогнемет РПВ-16

ЕКОНОМІКА
Аеропорт "Бориспіль" наростив чистий
прибуток на 77%
"Бориспіль", найбільший аеропорт країни, в січні-червні
2017 року збільшило чистий прибуток на 77,7% в
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 951,2 млн
гривень.

Річний дефіцит бюджету не перевищить
показник уряду в 2,7% ВВП - Dragon Capital
В Dragon Capital прогнозують, що за результатами 2017
року дефіцит бюджету не перевищить встановленого
урядом показника в 2,7% ВВП.

У третьому кварталі очікується збільшення
попиту на споживчі кредити - Нацбанк
Банки у третьому кварталі 2017 року очікують подальшого
збільшення попиту на кредити, насамперед споживчі.

Обленерго переведуть на
тарифоутворення - НКРЕКП

стимулююче

НКРЕКП завершила формування нормативної бази для
впровадження стимулюючого тарифоутворення для
дистрибуції електричної енергії...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Арешт журналіста Асєєва підтвердили у
Росії - НСЖУ
Журналіста Станіслава Асєєва арештовано, проти нього
порушена карна справа, яка контролюється так званою
генеральною прокуратурою "ДНР".

ПРАВОПОРЯДОК
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Схеми Клименка: Луценко розповів про
фігурантів та арештовані мільярди
ГПУ у ході розслідування кримінальної справи відносно
злочинної організації екс-міністра доходів та зборів
Олександра Клименка оголосила підозру 46 особам.

До НАБУ передали матеріали на трьох
суддів і нардепа
НАЗК у 2017 році передало до НАБУ чотири матеріали
щодо трьох суддів і народного депутата про порушення
антикорупційного законодавства.

ТОЧКА ЗОРУ
Росія удавала з себе «джентльмена» сім
місяців. Більше не витримала
За американський удар по російській економіці Кремль
відібрав у посольства США складські приміщення і дачу

Що зобов'язаний і чого не зобов'язаний
робити ЖЕД?
Оголошуючи про підвищення тарифів, влада столиці
обіцяла підвищити якість обслуговування будинків і
прибудинкових територій...

СУСПІЛЬСТВО
Чемпіонат світу з плавання:
Шевцов і Зевіна у півфіналі

Говоров,

Наші пробилися до елітної шістнадцятки на дистанціях 50
м вільним стилем та 200 м на спині.

"Пантери" стали першими чемпіонами
України з пляжного футболу серед жінок
Уманська команда "Пантери" стала переможцем першого
чемпіонату України з пляжного футболу серед жінок.

Кліп українців знову номінували на MTV
Video Music Awards
Кліп української компанії Gloria FX вкотре номінували на
престижну премію музичного каналу MTV Video Music
Awards – 2017.

SpaceX увійшла до ТОП-7 найдорожчих
компаній у світі
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Компанія SpaceX стала однією з найдорожчих приватних
технологічних корпорацій в світі.
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