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ТОП
Гройсман анонсував MobileID вже до кінця
року
Прем’єр-міністр анонсує з осені старт видачі внутрішніх
паспортів у вигляді ID-картки із вбудованим електронним
цифровим підписом...

Розенблат розказав, як "агент Катерина"
втиралася в довіру
Нардеп Борислав Розенблат, якого підозрюють в отриманні
хабарів за сприяння у видобуванні бурштину, повідомив,
що агента НАБУ «Катерину» йому представив його брат.

Німецький політик спробував пояснити
скандальну заяву про анексію Криму
Глава Вільної демократичної партії (СВДП) Німеччини
Крістіан Лінднер говорить, що санкції на Росію були
накладені справедливо...

Справа Чийгоза: до суду не прийшли
постраждалі
Постраждалі
у
справі
заступника
Меджлісу
кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза не з'явилися
на сьогоднішнє судове засідання...
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МАУ згортає лоукост-програму після
відмови Ryanair від "українських польотів"
МАУ розширила власну лоукост-програму після офіційного
оголошення ірландського лоукосту Ryanair про вихід на
український ринок

Податок на нерухомість: у ДФС пояснили,
як платитимуть співвласники
Якщо нерухомість перебуває в частковій власності кількох
осіб і розділена в натурі, то сплачувати податок на
нерухомість буде кожний власник за свою частку.

УКРАЇНА І СВІТ
Геращенко обурена, що партнери в ЄС "в
рота води набрали" щодо арештів у Криму
Україна не дослухатиметься до порад іноземних
високопосадовців про те, що питання статусу Криму треба
обговорювати лише після нормалізації ситуації на Донбасі.

Україна і Мальта планують створити
дистрибуційний центр для агропродукції
Україна і Мальта розроблять спільну бізнес-модель
дистрибуційного центру для аграрної переробленої та
непереробленої продукції.

Укрзалізниця і ЄБРР готують тендер на
закупівлю вантажних напіввагонів
ПАТ «Укрзалізниця» та ЄБРР розпочали підготовку
документації для проведення тендеру із закупівлі нових
вантажних напіввагонів...

Омелян про переговори з Ryanair: Далі
тягнути кота за хвоста не можна
Переговори щодо відновлення авіакомпанією Ryanair
українських рейсів наразі не проводяться.

Чолій закликав Австралію активізувати
підтримку України
Президент Світового конгресу українців Євген Чолій
закликав австралійський політикум активізувати підтримку
України.

Річниця окупації Грузії: МЗС України
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закликає світ усвідомити глибину загрози
від РФ
Міністерство закордонних справ України рішуче засудило
збройну агресію Росії щодо Грузії у 2008 році

УКРАЇНА
Під Мар’їнкою озброєння ЗСУ вийшло з
ладу: двоє військових загинули
Під час обстрілу українських укріплень сьогодні неподалік
Мар'їнки двоє українських військових загинуло, п'ятеро
дістали поранення.

Бойовики під час тренувань розстріляли
приватні будинки, є поранений - ГУР
Російські окупаційні війська під час занять зі стрільби
поранили цивільну особу поблизу населеного пункту
Кадіївка на Луганщині.

Муженка не надто надихає законопроект
про деокупацію Донбасу
На даний момент формат операції в зоні проведення
антитерористичної операції відповідає існуючим загрозам.

Нардеп розповів про зміни на кордоні
України за час агресії РФ
Стан українсько-російського державного кордону наразі
набагато кращий, ніж до початку збройного протистояння
Російської Федерації з Україною.

Розенко запевняє, що уряд не здавати
назад у програмі Доступні ліки
Програма «Доступні ліки» буде розширюватися, і уряд
розглядає можливість збільшити з 2018 року кількість
нозологій, на які поширюватиметься програма.

У МВС запевняють, що Яровий надасть всі
дані Генпрокуратурі
Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий
надасть Генпрокуратурі всю необхідну інформацію у справі
про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року.

Мінінформ у День корінних народів
проведе загальнонаціональну кампанію
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МІП України у рамках відзначення 9 серпня Міжнародного
дня корінних народів світу проведе загальнонаціональну
комунікаційну кампанію.

В уряді нагадують, що субсидію не треба
повертати при зміні власника житла
В уряді нагадують, що субсидія є безповоротною
допомогою, тому не повинна повертатися при зміні
власника об'єкта житлової нерухомості.

ЕКОНОМІКА
Нацбанк відсьогодні змінив розміри
коригуючих коефіцієнтів для застави
Нацбанк затвердив нові розміри коригуючих коефіцієнтів за
видами активів, які з 8 серпня 2017 року приймаються ним
як забезпечення виконання зобов'язань за операціями.

За півроку зарплата штатних працівників у
столиці зросла приблизно на третину
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у
столиці зросла на 30,4% до відповідного місяця минулого
року.

Укртрансгаз очолить поляк Павел Станчак
Наглядова рада НАК «Нафтогаз Україна» одностайно
погодила обрання Павла Юзефа Станчака на посаду
президента ПАТ «Укртрансгаз».

Нацбанк переказав до держбюджету ще 5
мільярдів прибутку
Національний банк України 7 серпня переказав до
державного бюджету п'ятий транш прибутку у розмірі 5
млрд грн.

Укрпошта - піонер нового проекту
ProZorro.Продажі зі здачі в оренду майна
ПАТ "Укрпошта" почне здавати в оренду власну
нерухомість, що не використовується компанією, через
новий проект електронного майданчика ProZorro.Продажі.

ТОЧКА ЗОРУ
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Подільський міст над Дніпром: ще 3 роки і можна їхати
Унікальність цього мосту, нагадаємо, полягає в тому, що він
не має аналогів у світі за довжиною прольоту над руслом
річки без опор у воді...

Феномен Малахова:
президенти Росії?

Телеведучого

-

в

Ведучий телешоу «Нехай говорять» йде у відставку. Або в
декрет...

СУСПІЛЬСТВО
Масштаб вражає: Український уікенд в
Оттаві відвідало понад 25 тис. гостей
Третій щорічний український фестиваль у канадській
столиці відвідало понад 25 тисяч гостей, у тому числі 6000
туристів зі США та України.

Цуманська
пуща
манить
унікальним автомаршрутом

туристів

Працівники відділу еколого-освітньої та рекреаційної
роботи Ківерцівського національного природного парку
розробили новий туристичний автомаршрут.

На Дніпропетровщині археологи знайшли
скіфську амазонку
У Дніпропетровській області археологи
неушкоджену могилу скіфської амазонки.

розкопали

Українська більярдистка виграла 3 медалі
на першості Європи з Пулу
Дарина Сіранчук принесла Україні три нагороди на
юніорському чемпіонаті Європи-2017 з Пулу, який
завершився в Лєєнде (Голландія).

У Києві запровадили ID-картку туриста
У серпні 2017 року в столиці надійде у продаж туристична
ID-карткa Kyiv Pass

Китайці пропонують створити у Сумах
науковий парк
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Китайці пропонують створити у Сумах науковий парк для
реалізації спільних проектів у галузі атомної енергетики.
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