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ТОП
ЄС запровадив санкції проти російських
партнерів Siemens
Євросоюз запровадив санкції проти заступника міністра
енергетики РФ, голови департаменту Міненерго
і
гендиректора "Технопромэкспорта"...

Суд арештував майно Добкіна
Печерський районний суд Києва заарештував майно
народного депутата від Опозиційного блоку Михайла
Добкіна, серед якого два будинки, два автомобілі, ,
земельна ділянка і винний льох.

Пентагон вирішив передати Україні Javelin
- NBC
Пентагон видав Білому дому офіційну рекомендацію про
необхідність передачі Україні сучасної протитанкової зброї
для допомоги у боротьбі проти російської агресії.

Місія ОБСЄ: Хуг у неділю буде на Донбасі
Перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні (СММ) Олександр Хуг перебуватиме на
сході України з 6 по 11 серпня.
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Суд
передав
Укрзалізниці
1000
арештованих "напіввагонів Клименка"
Головна військова прокуратура за рішенням Печерського
суду передала державі 1000 арештованих вагонів, які
належали групі Клименка-Януковича.

УКРАЇНА і СВІТ
Штатам варто збільшити обмін
розвідданими з Україною – Карпентер
Враховуючи активізацію підривної діяльності Російської
Федерації в Україні, розвідувальним службам США та
України треба активізувати обмін інформацією.

Порошенко вітає євросанкції проти РФ за
"прецедент Siemens"
Президент Українипривітав рішення РЄ накласти санкції
проти російських компаній, залучених до незаконного
постачання газових турбін Siemens до анексованого Криму.

МЗС вимагає від Росії негайно скасувати
вирок Балуху
МЗСУ висловлює категоричний протест у зв'язку з
винесенням псевдосудом російського окупаційного режиму
в АР Крим вироку у справі Володимира Балуха.

GRECO схвалила звіт України про
антикорупційні реформи
Група держав проти корупції прийняла Оціночний звіт за
результатами Четвертого раунду оцінювання, який
стосується запобігання корупції щодо членів парламенту

Канадські вживані авто ввозитимуться в
Україну з нульовим митом - ДФС
Канадські вживані автомобілі імпортуються з нульовим
ввізним митом. У випадку ввезення нових авто ставка
ввізного мита буде знижуватись протягом семи років.

УКРАЇНА
Окупанти з гранатометів
опорний пункт сил АТО

обстріляли

Денна інтенсивність обстрілів позицій сил АТО з боку
російсько-окупаційних угруповань і далі залишається без
принципових змін.
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Чийгозу вперше за 2,5 року принесли
листи в СІЗО - адвокат
Одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу 3 серпня
вперше за час перебування під вартою в СІЗО
Сімферополя принесли листи.

Звіт ОБСЄ за тиждень: порушень "тиші"
менше, але більше - з важкого озброєння
Минулого тижня кількість фактів порушення режиму "тиші"
на Сході України зменшилася на 20% порівняно з
попереднім тижнем.

Ситник
і
Холодницький
"порушили
традиції" заради управління НАБУ в Одесі
Одеське
територіальне
управління
Національного
антикорупційного бюро України розпочинає свою роботу,
але наразі ним керуватиме заступник керівника.

Луценко
просить
Гройсмана
не
продовжувати контракт із Балчуном - ЗМІ
Генпрокурор Юрій Луценко просить Прем'єр-міністра
Володимира Гройсмана не продовжувати контракт із
очільником Укрзалізниці Войцехом Балчуном.

Аваков про Нацполіцію: Ще багато чого
треба зробити
Українці гідні того, щоб Національна поліція працювала на
найвищому рівні, як заведено у провідних демократіях
світу.

ПРАВОПОРЯДОК
Заставу Полякова можуть віддати державі
— за незгоду носити браслет
Сьогодні у Солом'янському суді Києва розглядатимуть
клопотання прокурорів САП про стягнення з народного
депутата Максима Полякова застави

Екс-нардеп Мартиненко програв суди у
Швейцарії - DW
Колишній народний депутат Микола Мартиненко програв
справу у швейцарських судах щодо передачі інформації
українському слідству про швейцарські рахунки...

Кримська "феміда" дала українському
активісту Балуху 3 роки і 7 місяців колонії
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Роздольненський суд анексованого Криму в п'ятницю, 4
серпня, виніс вирок українському активісту Володимиру
Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму...

ЕКОНОМІКА
Розенко не бачить підстав говорити про
перегляд ціни на газ
Зараз немає жодних економічних передумов для
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і газ.

Укрзалізниця та General Electric планують
будувати локомотиви в Україні
У вересні 2017 року General Electric та ПАТ "Укрзалізниця"
можуть підписати перший контракт...

ТОЧКА ЗОРУ
Газпром лякає, а Україні не страшно
РФ не схоче укладати новий договір? Ну тоді Європа
«піде» по сибірський газ на кордон України і Росії

Боротьба з корупцією: 9 падінь на шляху
до перемоги
Відчайдушний опір корупціонерів свідчить, що боротьба з
ними триває неабияка...

СУСПІЛЬСТВО
На параді до Дня Незалежності покажуть
"абсолютно нові зразки техніки"
В урочистому військовому параді до Дня Незалежності на
майдані Незалежності цьогоріч візьмуть участь понад 4,5
тис. українських військовослужбовців.

Українські
Європі

стрільці

стали

кращими

в

У столиці Азербайджану завершився чемпіонат Європи з
кульової стрільби. За підсумками першості спортсмени
збірної України очолили загальнокомандний залік

Scooter у Криму: в рідній Німеччині гурт
вже попередили про “болючі наслідки”
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Приїзд німецького гурту Scooter до анексованого Криму
може обернутися для музикантів болючими наслідками.

Як врятуватися від спеки. Інфографіка
Найближчими днями в Україні утримається спекотна
погода. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з
простими порадами як врятуватися від спеки.
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