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ТОП
Трамп затвердив нові санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп підписав закон, який серед
іншого передбачає істотне посилення тиску на Росію..

Труднощі перекладу: МЕРТ виправляє
помилку в угоді про вільну торгівлю з
Канадою
В Угоді про вільну торгівлю України з Канадою дійсно
допущена помилка...

Порошенко вітає підписання Трампом
антиросійських санкцій
Президент України привітав підписання президентом США
Дональдом Трампом нових санкцій проти Росії...

Справу екс-заступника глави МОЗ
Василишина повернули на "нове коло"
Печерський районний суд Києва має розглянути справу
екс-заступника міністра охорони здоров'я Романа
Василишина.
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УКРАЇНА і СВІТ
Посол України: Поки війська РФ у Білорусі
- повного спокою не буде
Україна насторожено сприйняла новину про білоруськоросійські навчання "Запад-2017", адже Росія не
дотримується своїх слів

Представників ОРДЛО у Мінську закликали
припинити вогонь та не заважати ОБСЄ
Тристороння контактна група на сьогоднішньому засіданні
у Мінську закликала представників ОРДЛО забезпечити
взяті на себе зобов'язання...

Білоруським компаніям загрожують санкції
за торгівлю з "Л/ДНР" - посол Кизим
Україна може запровадити санкції проти деяких компаній з
Білорусі, які постачають продукцію в окремі райони
Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

ОАЕ зняли обмеження на імпорт продуктів
птахівництва з України
ОАЕ зняли тимчасові обмеження щодо імпорту української
домашньої та дикої птиці, а також продуктів із них, які діяли
у зв’язку зі спалахом високопатогенного грипу птиці.

Турчинов обговорив з послом Кореї
поглиблення військово-технічної співпраці
Секретар РНБО Олександр Турчинов ініціює проведення
засідання спільної з Республікою Корея комісії у сфері
військово-технічної співпраці.

УКРАЇНА
АТО: бойовики випустили
захисниках Троїцького

30

мін

по

На противагу вчорашній активізації противника, у середу в
зоні АТО російсько-окупаційні війська дещо зменшили
кількість вогневих провокацій

НАЗК внесло приписи голові Вищої ради
правосуддя за е-декларації двох суддів
НАПК внесло два приписи голові ВРПІгорю Бенедисюку
стосовно недостовірних відомостей у е-деклараціях за
2015 рік суддів райсуду Одеси та ВСС
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У НАЗК вказали на “стартову точку” у
перевірці майна чиновників
НАПК здійснює моніторинг і перевірку декларацій лише
стосовно майна, коштів та корпоративних прав, набутих
після квітня 2015 року.

У Міненерго пояснили відмову Нафтогазу
використати китайський кредит
"Нафтогаз України" не надав достатнього обгрунтування
щодо можливості використання китайського кредиту на
суму 3,65 млрд дол. для модернізації бурового обладнання

ЕКОНОМІКА
У 2017 році Укрзалізниця збільшила чистий
прибуток майже на 4 мільярди
З початку 2017 року чистий прибуток ПАТ "Укрзалізниця"
покращився на 3,9 млрд грн.

Через ProZorro у липні реалізували активи
банків на 644 мільйони
У системі ProZorro.Продажі у липні 2017 року успішно
відбулися аукціони з продажу активів неплатоспроможних
банків на загальну суму 644 млн грн.

Мінінфраструктури:
Українські
порти
мають менше відраховувати до бюджету
Міністерство
інфраструктури
планує
зменшити
відрахування державними унітарними підприємствами,
зокрема морськими та річковими портами...

Європейське
Енергетичне
товариство
розпочало аудит НКРЕКП - Вовк
НКРЕКП почала спільну роботу з Європейським
Енергетичним товариством з аудиту комісії.

«Укргазвидобування»
видобуток газу на 3%

збільшило

ПАТ «Укргазвидобування» за січень - липень 2017 року
збільшило видобуток природного газу на 3% - до 8 779
млрд куб м порівняно з аналогічним періодом 2016 року...

ТОЧКА ЗОРУ
Венеричні погрози Володимира Путіна
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Йшов шостий день страшних російських санкцій проти
США... Знахабнілий Дядько Сем кусав лікті від
неможливості з'їздити на відібрані московські склад і дачу

Одна баржа Дніпром - мінус 60 фур
дорогами
Ну що, посміялися над кавунами, що пливуть Дніпром до
Києва? А тепер сіли, і з холодною головою порахували

СУСПІЛЬСТВО
Балчун: До кінця року Укрзалізниця збудує
понад 2 тисячі вагонів
У 2017 році ПАТ "Українська залізниця" збудує понад 2 тис.
вантажних вагонів на власних потужностях.

Збірна України вирушає на чемпіонат світу
з легкої атлетики
Сьогодні, 2 серпня, збірна України вирушає на чемпіонат
світу з легкої атлетики-2017.

Журналістам надали рекомендації з
інформбезпеки в інтернеті під час
конфлікту
У Києві відбулася презентація видання Рекомендацій для
стейкхолдерів "Як підсилити інформаційну безпеку в
інтернеті під час конфлікту"

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького 8/16
http://archive.sendpulse.com/d2bffa50/?_ga=2.101077190.653201241.1501016554-1479716340.1501016554

4/5

02.08.2017

Єдина країна - Дайджест новин (2.08.2017)

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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