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ТОП
Президент
підписав
Конституційний суд

закон

про

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про
Конституційний суд".

Викрадення людей на Майдані: ГПУ має
неспростовні докази проти Волкова
Слідство має неспростовні докази причетності Олександра
Волкова до викрадення учасників Майдану Ігоря Луценка і
Юрія Вербицького.

Центренерго підписало контракт на імпорт
700 тисяч тонн вугілля зі США
Державне ПАТ "Центренерго" уклало з американською
компанією Xcoal Energy & Resources контракт на поставку
до кінця року 700 тисяч тонн вугілля.

Швейцарський Petroforce збирається
торгувати газом в Україні
Компанія Petroforce заснувала в Україні дочірню компанію і
подала заявку на отримання ліцензії на торгівлю
природним газом.
http://archive.sendpulse.com/220ac250/?_ga=2.63460840.653201241.1501016554-1479716340.1501016554
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Місцеві бюджети за рік зросли на 100
мільярдів - Гройсман
Дохідна частина місцевих бюджетів в Україні за останній рік
збільшилася на 100 мільярдів гривень.

УКРАЇНА і СВІТ
Клімкін дав пораду Siemens: Коли Росія
тисне вам руку – порахуйте пальці
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав
західні країни відкинути усі ілюзії стосовно порядності
російських партнерів після скандалу із Siemens.

Посольство США: Доброчесність багатьох
кандидатів у ВСУ викликає сумніви
У посольстві США заявляють, що доброчесність багатьох
суддів нового Верховного суду України викликає сумніви.

У Грузії запевняють, що справа проти
Саакашвілі не політична. Очікують видачі
У Грузії сподіваються, що, як тільки Міхеїл Саакашвілі
повернеться в Україну, Київ зможе почати процес його
видачі Тбілісі.

Німецький суд зняв обмеження на доступ
Газпрому до мережі Opal
Німецький суд зняв обмеження на доступ Газпрому до
мережі газопроводів Opal, однак правові баталії ще не
закінчені.

Укрзалізниця почала працювати з
терміналами Bloomberg та Reuters
ПАТ "Українська залізниця" почало працювати з
інформаційно-торговими терміналами Bloomberg та
Reuters.

УКРАЇНА
АТО: бойовики вдарили з гранатометів по
захисниках Новотошківського, є поранені
Упродовж сьогоднішнього дня активність російськотерористичних угруповань у зоні АТО була незначною.

Геращенко:

Представники

ОРЛО

були
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проти участі Лутковської
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо
врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться в Мінську
2 серпня.

Уряд
не
збирається
компенсувати
Нафтогазу збитки за постачання газу Кістіон
Уряд подаватиме апеляцію на рішення суду стосовно
позову «Нафтогазу України» до Кабміну...

Нардеп: Тисячами правок до пенсійної
реформи намагаються "завалити закон"
Вадим Денисенко вважає, що внесення майже 3 тисяч
правок до другого читання законопроекту про пенсійну
реформу є намаганням не допустити прийняття закону.

ГПУ підозрює Данилюка в ухиленні від
сплати податків
Генеральна прокуратура України підозрює міністра
фінансів України Олександра Данилюка в ухиленні від
сплати податків.

Поляков заявляє, що має "фантастичний
компромат" на Ситника
Максим Поляков прибув на допит у рамках кримінальної
справи щодо законності здобуття доказів НАБУ у справі
щодо незаконного видобутку бурштину...

ЕКОНОМІКА
Go Highway: на реалізацію проекту до
бюджету заклали 800 мільйонів
Україна активно долучається до розвитку транспортного
коридору Балтія - Чорне море "Go Highway" (ГданськОдеса) і реконструює ділянки дороги від Львова до Одеси.

"Енергоринок"
зобов'язали
складати
прогнозний графік навантаження - НКРЕКП
ДП "Енергоринок" зобов'язали складати прогнозний графік
навантаження для планування допустимих величин
експорту та імпорту електричної енергії.

Україна зменшила видобуток нафти на
1,4% та збільшила видобуток газу на 2,9%
http://archive.sendpulse.com/220ac250/?_ga=2.63460840.653201241.1501016554-1479716340.1501016554
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За січень-червень 2017 року українськими підприємствами
видобуто нафти з газовим конденсатом на 1,4% менше
проти аналогічного показника 2016 року

«Укртрансгаз» збільшив запас газу до 13
мільярдів кубів
ПАТ «Укртрансгаз» збільшив запас природного газу в
підземних сховищах газу (ПСГ) до 13,01 млрд м куб. - на
25% більше, ніж минулого року.

ФДМУ пропонує в оренду споруди ЧАЕС
для сонячної електростанції
Фонд державного майна України (ФДМУ) приймає заявки
на оренду частини споруд Чорнобильської АЕС для
розміщення сонячної електростанції строком на 49 років.

ТОЧКА ЗОРУ
Російський Рогозін, «гади» і недоліт
Сьогодні важко повірити, що 25 років тому на мальовничих
берегах повноводного Дністра лилася кров...

СУСПІЛЬСТВО
Українці вибороли 8 нагород на юнацькому
фестивалі в Дьйорі
Юнацька Олімпійська збірна України завершила виступ на
ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському
фестивалі (ЄЮОФ) з 8 нагородами.

Чемпіонат світу з водних видів спорту:
Україна виборола рекордні 9 медалей
Українські спортсмени виграли дев'ять нагород
чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті.

на

Збірна України стала чемпіоном Європи у
стрільбі з револьвера
Павло Коростильов, Роман Бондарук та Володимир
Пастернак "золотом" поповнили скарбничку збірної України
у дев'ятий день чемпіонату Європи-2017

Оскар-2017: відбирати українські фільми
почнуть завтра
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В Українському Оскарівському комітеті у вівторок, 1 серпня,
стартує прийом заявок національних фільмів...

"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 серпня
Компанія "Нова пошта" повідомила корпоративних клієнтів
про підвищення тарифів на доставку по Україні з 1 серпня.

МЗС запустило проект "Селфі з прапором"
МЗС започаткувало новий проект "Селфі з прапором" до
Дня Державного Прапора України...
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