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ТОП
Новий закон про Конституційний суд набув
чинності
У четвер, 3 серпня, набув чинності закон про
Конституційний Суд, який напередодні був опублікований у
парламентській газеті "Голос України".

Володимир Кличко оголосив про
завершення кар'єри
Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир
Кличко оголосив про завершення кар'єри.

«Газпром» зменшує транзит газу через
Україну
Київ може втратити кілька сотень мільйонів доларів
транзитної виручки, вважають експерти.

Держзрада Януковича: суд дав адвокату
тиждень на ознайомлення зі справою
Оболонський райсуд Києва надав державному адвокату
Віктора Януковича додатковий час до 10 серпня для
ознайомлення з матеріалами кримінальної справи...
http://archive.sendpulse.com/310bf088/
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УКРАЇНА і СВІТ
Вільна торгівля з Канадою демонструє
інвестиційні можливості України – експерт
Початок дії вільної торгівлі між Канадою та Україною
демонструє світові відкритість України до бізнесу.

Siemens може втратити до €200 мільйонів
через скандал з "кримськими" турбінами
Німецький промисловий концерн Siemens може втратити
100-200 мільйонів євро виручки через скандал в Росії
навколо поставки обладнання компанії до Криму.

Червоний Хрест доставив на Луганщину 10
тонн гуманітарної допомоги
Вантажний автомобіль Міжнародного комітету Червоного
Хреста доставив на Луганщину 10 тонн гуманітарної
допомоги.

Посольство США зробило заяву щодо
роботи місії ОБСЄ на Донбасі
Посольство США в Україні закликає припинити
перешкоджати роботі спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі.

Хорватська Crosco пробурить в Україні 12
свердловин
«Укргазвидобування» та хорватська компанія «Crosco
Integrated Drilling & Well Services Ltd» підписали два
контракти на буріння 12 нових свердловин.

Український аграрний експорт до ЄС
збільшився у першому півріччі на 31,4%
Український аграрний експорт до країн Європейського
Союзу за січень-червень 2017 року збільшився на 31,4%
або на $663,4 млн

УКРАЇНА
АТО: бойовики обстріляли з гранатометів
"Шахту Бутівка"
У зоні АТО упродовж дня тенденцій до загострення не було.
За
своєю
типовою
тактикою
російсько-окупаційні
угруповання вдень здійснюють до 10 обстрілів...

У генсека РЄ вважають, що конкурс до
http://archive.sendpulse.com/310bf088/
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Верховного суду був прозорим
Рада Європи уважно стежить за тим, як набирають суддів
держав-членів...

Данилюк просить податкову перевірити
його якомога швидше
Міністр фінансів України Олександр Данилюк оскаржив
ухвалу суду щодо перевірки сплати ним податків протягом
1998-2016 років, ініційованої прокуратурою

НАБУ нагадало Полякову про кримінальну
відповідальність
НАБУ наполягає, що рішення, яким суд зобов’язав
народного депутата Максима Полякова є законним та має
бути виконане...

Семена заявив на "суді", що Крим український
Кримський журналіст Микола Семена, якого російська
влада звинувачує в «сепаратизмі» заявив, що Крим не
входить до складу Росії...

Укрінформ і ще понад 20 інтернет-ЗМІ
заблоковані у Криму
Кримська правозахисна група перевірила доступність 27
інтернет-сайтів на території анексованого Криму. З них 22 це українські інформаційні ресурси...

ЕКОНОМІКА
Укрзалізниця перевезла понад тисячу
вагонів південноафриканського вугілля
ПАТ "Укрзалізниця" перевезла 1037 вагонів імпортного
енергетичного вугілля з судна "Zhao Yaung Feng".

ProZorro: Є перший мільйон тендерів
В електронній системі публічних закупівель ProZorro 3
серпня 2017 року кількість тендерів сягнула одного
мільйона.

Фінансової
підтримки
реформованим
редакціям цьогоріч не буде - НСЖУ
http://archive.sendpulse.com/310bf088/
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У державному бюджеті України на 2017 рік видатки на
державну підтримку реформованим редакціям не
передбачені.

Нафтогаз у 2017 році сплатив майже 72
мільярди до бюджету
За січень - липень 2017 року НАК «Нафтогаз України»
сплатив до державного бюджету України 71,8 млрд грн
податків та дивідендів.

ТОЧКА ЗОРУ
Кличко пішов і вчинив вірно
Володимир Кличко здобув,
перемогу – він вчасно пішов...

напевно,

свою

головну

Три якорі «русского мира» у головах
українців
Вони заважають нам рухатися вперед, вони тягнуть нас на
дно...

СУСПІЛЬСТВО
Українські прапори замайоріють у більше
десяти країнах світу
23 серпня у День державного прапора синьо-жовті
полотнища,
розписані
військовослужбовцями
АТО,
замайоріють у понад десяти країнах світу.

На чемпіонаті світу у Лондоні виступлять
46 українських легкоатлетів
4 серпня у столиці Великої Британії стартує чемпіонат світу
з легкої атлетики. Найкращі представники Королеви спорту
розіграють 47 комплектів нагород.

Астрономи знайшли першу екзопланету зі
стратосферою
Астрономи знайшли першу екзопланету зі стратосферою.
Як і в земній атмосфері, в атмосфері планети сузір'я Корми
є шар газів, який активно поглинає випромінювання зірки.

Вчені зуміли видалити з гена ембріона
смертельну хворобу
http://archive.sendpulse.com/310bf088/
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Команда вчених із США і Південної Кореї успішно
«вирізала» з ДНК людського ембріона ген, який відповідає
за розвиток рідкісного спадкового захворювання...

Міжнародну премію Франка вручать у
Дрогобичі
Церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії ім.
Івана Франка відбудеться 27 серпня 2017 року у Дрогобичі
на Львівщині.
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