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ТОП
Угода про вільну торгівлю між Україною та
Канадою набула чинності
Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою
офіційно набуває чинності з 1 серпня.

Україна
передасть
до
Євросуду
похвилинні графіки вторгнення військ РФ
Україна підготувала для Євросуду в Стразбурзі три
окремих графіки із похвилинною хронологією вторгнення
російських військ.

СБУ знайшла в офісі "Страна.ua" флешку з
секретними даними Міноборони
СБУ виявила на флеш-накопичувачі, вилученому під час
проведення обшуків у офісі «Страна.ua», секретну
інформацію Міністерства оборони України.

Розстріл
Майдану:
екс-беркутівцям
продовжили арешт до кінця вересня
Святошинський суд продовжив усім 5 екс-беркутівцям в
справі про розстріли на Інтититутській 20 лютого 2014
тримання під вартою до 29 вересня.
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Антимонопольний
комітет:
отримувала
непрозорі
знижки
"Борисполя"

МАУ
від

"Бориспіль" надавало авіакомпанії "Міжнародні авіалінії
України" сумнівні знижки щодо сплати аеропортових зборів.

УКРАЇНА і СВІТ
Порошенко про ЗВТ із Канадою: Це не
просто торговельна угода
Президент Петро Порошенко вважає Угоду про зону вільної
торгівлі між Україною та Канадою, яка сьогодні набуває
чинності, проявом особливого партнерства між державами.

Україна відновила домовленість зі США у
сфері ядерної безпеки
Держінспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ)
відновила домовленість із США про співробітництво у
сфері ядерної безпеки.

Росія збільшила транзит газу через Україну
до рекордного рівня
Транзит російського газу у період з січня по липень 2017
року становив 52,3 млрд кубометрів - це на 22,8% більше
за показники аналогічного періоду минулого року.

Трамп дуже скоро затвердить нові
антиросійські санкції - Пенс
Віце-президент США Майк Пенс переконаний, що
президент Дональд Трамп скоро підпише закон про нові
санкції проти Росії.

Антикорупційники України та Румунії
домовилися про співпрацю
Національне агентство з питань запобігання корупції
співпрацюватиме з Антикорупційним генеральним
директоратом Міністерства внутрішніх справ Румунії.

Французький трейдер Engie постачатиме
газ в Україну
ТОВ "Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн", дочірня компанія
французького трейдера Engie, отримала ліцензію на
постачання природного газу в Україну.

Україна надасть Молдові 10 тисяч
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авторизацій на вантажні перевезення
Україна додатково надасть Республіці Молдова 10 тисяч
авторизацій на здійснення вантажних перевезень своєю
територією.

УКРАЇНА
Штаб АТО: бойовики
вздовж усієї лінії фронту

активізувалися

Вівторок, 1 серпня, у зоні АТО відзначився активізацією
російсько-терористичних угруповань фактично вздовж усієї
лінії розмежування.

Судді до ВСУ: Вищу раду правосуддя і
Президента просять відсіяти сумнівних
кандидатів
Громадська рада доброчесності закликає відсіяти
недоброчесних кандидатів у судді нового Верховного суду.

НАЗК перевірить декларації ще трьох
прокурорів та колишнього митника
Національне агентство з питань запобігання корупції
розглянуло наявність підстав для проведення повної
перевірки ще 23 електронних декларацій...

Аваков
вважає,
що
треба
негайно
переписати закони про громадянство
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний у
необхідності внесення змін в українське громадянство
щодо надання й позбавлення громадянства.

Порошенко
підписав
держбюджету-2017

зміни

до

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення
змін до закону України "Про Державний бюджет України на
2017 рік".

Зарплати
меншими
Турчинов

військових не можуть бути
за зарплати чиновників -

Секретар РНБО Олександр Турчинов виступає за
збільшення грошового забезпечення військовослужбовців

Порошенко пропонуватиме Раді зміни до
законів про омбудсмена
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Президент України Петро Порошенко внесе на розгляд
парламенту пропозиції щодо змін до законодавства про
омбудсмена.

ЕКОНОМІКА
ProZorro презентував індекс найкращих
практик для аналізу публічних закупівель
Проект ProZorro презентував Індекс найкращих практик, що
створить можливості для більш ефективного аналізу
публічних закупівель за допомогою електронної системи.

За рік кількість процедур через ProZorro
зросла майже до мільйона
Аналітики ProZorro зазначають, що за рік роботи системи
електронних закупівель ProZorro кількість процедур зросла
до 991,5 тисячі, а сума оголошених торгів до 725 млрд грн.

НКРЕКП схвалила інвестиційну програму
ТОВ «Євро-Реконструкція»
НКРЕКП встановила тариф на відпуск електричної енергії
та схвалила інвестиційну програму на 2017 рік ТОВ «ЄвроРеконструкція».

Підвищення
мінімальної
поповнило ПФ на 11,5 мільярда

зарплати

За рахунок підвищення мінімальної заробітної плати до
3200 грн надходження коштів від сплати єдиного внеску за
7 місяців збільшилося на 11,5 млрд грн.

Китай планує збільшити імпорт харчових
продуктів з України - Держспоживслужба
Китайська Народна Республіка планує збільшувати обсяги
імпорту українських продуктів харчування, які відповідають
стандартам якості та безпечності.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Український консул відвідав Сущенка у
СІЗО "Лефортово"
Адвокат Марк Фейгін повідомив, що в понеділок його
підзахисного відвідав український консул Геннадій
Брескаленко.

У Криму завершили "судове слідство" в
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справі Чийгоза
В окупованому Криму завершили так зване слідство у
справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського
народу Ахтема Чийгоза.

ТОЧКА ЗОРУ
Що відбувається в Криму?
Влада півострова вже пресує і тих, хто допомагав
окупантам, а тепер вирішив «покачати права»

В справі блокування і підглядання – Росія
доганяє Китай
Путін поставив підпис - під заборону потрапили і засоби
обходити блокування інтернет-ресурсів, і право на
анонімність

СУСПІЛЬСТВО
Президент
посилив
покарання
знущання над тваринами

за

Президент України Петро Порошенко підписав закон про
кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з
тваринами.

Пляжний волейбол: українки вийшли в
плей-офф чемпіонату світу
Українська команда з пляжного волейболу у складі
Валентини Давидової та Євгенії Щипкової зіграють в 1/16
фіналу чемпіонату світу в австрійському Відні.

Українка візьме участь у Всесвітньому
конкурсі з нейронаук у США
Волинянка Ананстасія Цимбалюк представить Україну на
Всесвітньому конкурсі з нейронаук Brain Bee, який
відбудеться 2-7 серпня у Вашингтоні.

Мінкульт оголосив
Косенка за 2017 рік

конкурс

на

премію

Міністерство культури України оголосило конкурс на
здобуття премії імені Віктора Косенка за 2017 рік
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