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ТОП
Проект "Стіна" обійдеться
прикордонникам цьогоріч у півмільярда
Держприкордонслужба планує витратити на реалізацію
проекту «Стіна» у 2017 році 500 млн грн.

Польща отримала від України ноту - через
Львів на паспортах
У МЗС вручили послу Польщі Яну Пєкло ноту протесту
через наміри польської сторони розмістити на сторінках
нового паспорта зображення Львова.

Європа протистоятиме будь-яким спробам
легітимізації анексії Криму - МЗС ФРН
ЄС сподівається, що РФ повернеться на шлях законності й
дотримання міжнародних договорів...

Уряд за жодних обставин
пенсійний вік - Гройсман

не

підніме

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що пенсійна
реформа передбачає запровадження абсолютно прозорих і
однакових для всіх умов виходу на пенсію.
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До
вересня
два
мільйони
родин
отримають
монетизацію
субсидій
Розенко
Павло Розенко переконаний, що рішення уряду стане для
людей стимулом більш заощадливо використовувати
енергоресурси...

«Нафтогаз» почав імпортувати газ через
швейцарську «дочку»
НАК «Нафтогаз України» в липні почала постачати
природний газ в Україну через дочірню швейцарську
компанію Naftogaz Trading Europe S. A.

Окупанти хочуть збудувати біля Джанкоя
вежу, аби "глушити" український сигнал
Росіяни планують у 2018 році побудувати власну вежу біля
неподалік Джанкоя...

УКРАЇНА і СВІТ
Уряд ФРН: РФ анексією Криму поставила
під сумнів європейський порядок
Федеральний уряд «взяв до відома» висловлювання
керівника Вільної демократичної партії Німеччини, але
відповідальності за них не несе...

МЗС вимагає від окупантів у Криму
припинити переслідування Чийгоза
Міністерство закордонних справ України вимагає від
окупантів у Криму припинити переслідування одного з
лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

В Україну приїде посланник уряду
Німеччини з питань децентралізації
В Україні у вересні розпочне роботу посланник уряду
Німеччини з питань децентралізації.

Нафтогаз отримав
Prozorro Awards

три

нагороди

на

Три підприємства Групи Нафтогаз отримали нагороди у
двох з п'яти номінацій конкурсу Prozorro Awards...

“Бориспіль”

надаватиме

наземне
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обслуговування рейсів QATAR AIRWAYS
До кінця літа 2017 року авіакомпанія “QATAR AIRWAYS”
планує почати співпрацю з хендлінговим підрозділом ДП
МА “Бориспіль”.

УКРАЇНА
АТО: під Мар'їнкою загинув український
боєць
Оперативна обстановка у районі проведення
упродовж сьогоднішнього дня дещо стабілізувалась.

АТО

На Донбасі вже ідентифікували 44 типи
озброєння РФ – InformNapalm
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm у ході
розвідки з відкритих джерел (OSINT) ідентифікувала вже 44
типи озброєння Російської Федерації на Сході України

У МВС визначили новий склад Громадської
ради
У Міністерстві внутрішніх справ у понеділок відбулись
установчі збори Громадської ради, під час яких було
визначено її новий склад.

НАЗК взялося за перевірку 265 декларацій
чиновників
Національне агентство з питань запобігання корупції
перевірить
265 декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, за 2015-2016 роки.

Якість
роботи
інспекторів
контролюватимуть відеореєстратори
У Києві в понеділок Державна служба України з безпеки на
транспорті запустила пілотний проект з використання
відеореєстраторів...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Кримський
"прокурор"
Чийгоза вісім років тюрми

вимагає

для

Прокурор в окупованому Росією Криму вимагає для одного
із лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза покарання у
вигляді 8 років позбавлення волі.

Правозахисники нарахували два десятки
людей, які "цькують" Балуха в Криму
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До незаконного переслідування українця Володимира
Балуха в анексованому Криму причетні близько 20 людей.

ЕКОНОМІКА
Нафта помірно дешевшає
зростання видобутку ОПЕК

під

тиском

Ціни на нафту трохи знизилися у понеділок: зростання
видобутку ОПЕК перебило хорошу трудову статистику США
й скорочення кількість бурових.

ФДМУ
продає
підприємства...

держпакет

акцій

ФДМУ оголошує продаж державного пакета
підприємства з виробництва ядерного палива...

акцій

ТОЧКА ЗОРУ
Залізна канцлерін Меркель
німецького бліцкригу Путіна

та

крах

Рожевої мрією Путіна №1, крім, звісно, знищення України, є
розвал ЄС. Обламалося у Франції, а скоро – обламається і
в Німеччині

Криза
навколо
відкладається

КНДР:

війна

знову

Як США, Китаю та Росії вдалось знайти тимчасовий
компроміс і оформити його у вигляді резолюції Ради
Безпеки ООН...

СУСПІЛЬСТВО
Українські борці-юніори здобули 4 медалі
на чемпіонаті світу в Тампере
"Золото", два "срібла" та "бронза" - такий доробок
українських борців на юніорському чемпіонаті світу, що
завершився у фінському місті Тампере.

Велоспорт: Беломоїна достроково виграла
Кубок світу з маунтінбайку
Українка Яна Беломоїна стала володарем Кубка світу після
перемоги на передостанньому етапі в Монт-Сент-Енн
(Канада).
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Vector Space Systems здійснив успішний
суборбітальний запуск легкої ракети
Американським стартапом Vector Space Systems був
проведений перший успішний суборбітальний запуск легкої
ракети Vector-R із тестовим вантажем на борту.

Франція допоможе виробляти електрику
від сонця в зоні відчуження
Україна отримає фінансування від уряду Франції на
допомогу в розробці техніко-економічного обгрунтування...

Україна відновлює історичну спадщину
залізничного транспорту - Омелян
Протягом серпня 2017 року на Боржавській вузькоколійці
двічі на тиждень курсуватиме історичний потяг...
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