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ТОП
Балчун підтвердив, що йде з Укрзалізниці:
Це була найскладніша місія в житті
Польський топ-менеджер Войцех Балчун заявив, що
залишає посаду голови правління ПАТ "Українська
залізниця".

Уряд призначив в.о. керівника Укрзалізниці
Кабмін призначив голову наглядової ради ПАТ "Українська
залізниця", першого заступника міністра інфраструктури
Євгена Кравцова виконувачем обов'язків голови правління
Укрзалізниці.

У РФ подейкують про висадку російського
десанту на Одещині - Фріз
Україна
має
відреагувати
рішучими
політикодипломатичними діями на послідовні кроки невизнаної
ПМР на аншлюс із РФ за мовчазної згоди Кремля.

Скандал навколо "Стіни": САП сьогодні
оголосить підозри
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у
середу оголосять підозри затриманим особам, які причетні
до розкрадання коштів проекту "Стіна".
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Чийгоз назвав "свій" вирок вироком Росії
для всього кримськотатарського народу
Сьогодні у окупованому Криму у суді у справі Ахтема
Чийгоза завершилися дебати сторін...

Підозру Довгому вичитують прокурори й
детективи - Холодницький
Народному депутату Олесю Довгому найближчим часом
оголосять підозру.

Компоненти для літакобудування мають
ввозитись без оподаткування - Гройсман
Кабінет міністрів сьогодні ухвалить рішення про ввезення
компонентів для літакобудування без оподаткування.

Україна вже на 7 років запізнилася із
впровадженням 4G - Кубів
Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить
розпочати впровадження технології 4G...

Нацкомісії

Уряд підвищив мінімальні ціни на алкоголь
Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення
мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі
види алкогольних напоїв.

УКРАЇНА І СВІТ
Скандальною заявою про Крим німецький
політик заохочує агресію РФ - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
розкритикував главу Вільної демократичної партії
Німеччини за його висловлювання щодо Криму.

У БПП сподіваються, що "Стіну"
добудують попри скандал
Народний депутат від БПП сподівається, що затримання
осіб, причетних до розкрадання коштів проекту “Стіна”, не
зупинить будівництво цього об'єкту...

Росія має припинити національні репресії
http://archive.sendpulse.com/45ab7f02/?_ga=2.164476735.1878092076.1502252543-1525656447.1502252543
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в Криму - МЗС
МЗС України привернуло увагу світової спільноти, що
російська влада в окупованому Криму продовжує
переслідувати громадян України за національною ознакою.

Єврокомісія протестувала українську ГТС
Європейська комісія дослідила можливі ризики української
газотранспортної системи, що можуть виникнути упродовж
опалювального сезону 2017-2018 років.

УКРАЇНА
Під
Новозванівкою
по
позиціях били з БМП - штаб
З початку доби лише тут
застосування ворогом зброї.

українських

зафіксовано

7

випадків

Кабмін вже має кандидата на в.о. голови
Укрзалізниці
Уряд на засіданні у середу розгляне питання про
призначення виконувачем обов’язків керівника ПАТ
"Українська залізниця"...

Росія посилила прикордонний контроль на
кордоні з "ЛНР" - Тимчук
Росія посилила прикордонний контроль на автомобільних
пунктах пропуску на неконтрольованій Україною ділянці
держкордону у Луганській області ("ЛНР").

Порошенко підписав указ про шефство
над військовими частинами
Президент України Петро Порошенко підписав указ, що
сприятиме
налагодженню
ефективного
цивільновійськового співробітництва.

САП наполягатиме на стягненні застави
Полякова в бюджет - Холодницький
Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме
на стягненні у держбюджет внесеної народним депутатом
Максимом Поляковим застави

Омелян
наполягає
на
поверненні
Укрзалізниці до Мінінфраструктури
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ПАТ "Укрзалізниця" необхідно повернути під управління
Міністерства інфраструктури до формування наглядової
ради підприємства.

Справа Штепи: суд
трансляцію засідань

дозволив

онлайн-

Ленінський райсуд Харкова на засіданні у справі екс-мера
Слов'янська Нелі Штепи задовольнив клопотання захисту
про відеотрансляцію в інтернеті засідань

Україна
демонструє
демократичну
практику
щодо
корінних
народів
Джапарова
Україна з 2014 року демонструє демократичну практику
щодо корінних народів.

Князєв обіцяє набрати до кінця року ще
5500 патрульних
На службу в патрульну поліцію до кінця року наберуть ще
5,5 тис. співробітників.

Для оформлення субсидій довідки про
склад сім'ї не потрібні - Кабмін
Органи соціального захисту не мають права вимагати
довідки про склад сім'ї при оформленні житлових субсидій.

ЕКОНОМІКА
Мін'юст передав поліції й НАБУ до 20
справ проти рейдерів - Петренко
Міністерство юстиції передало до Національної поліції та
Національного антикорупційного бюро України близько 20
кримінальних справ, що стосуються рейдерства.

Україна за сім місяців на експорті свинини
одержала $8,3 мільйона
За січень-липень 2017 року виручка від українського
експорту свинини становила $8,3 млн, що у 4 рази більше,
ніж за аналогічний період 2016 року.

Нацкомісія у сфері зв'язку проведе
конкурс
з
продажу
ліцензій
на
впровадження 4G
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Національна комісія проведе конкурс з продажу ліцензій
для впровадження 4G...

Податки і збори можна буде сплачувати на
єдиний рахунок - Кабмін
Кабінет міністрів 9 серпня ухвалив законопроект щодо
запровадження єдиного рахунку сплати податків і зборів,
єдиного соціального внеску для платників.

ТОЧКА ЗОРУ
Ахтем Чийгоз: Ніщо не зламало волю
народу
Останнє слово Ахтема Чийгоза у верховному
окупованого Криму після засідання 9 серпня...

суді

Вступна кампанія — 2017: підсумки втішні і
невтішні
Оновлена процедура вступу до українських вишів —
недосконала і потребує “шліфування”, але в жодному разі
не повернення до старої

СУСПІЛЬСТВО
У бердянському приватному
народилися білі тигренята

зоопарку

У приватному зоопарку "Сафарі" в місті Бердянськ
Запорізької області народилися рідкісні білі бенгальські
тигренята.

Закарпаття заробило на
третину більше, ніж торік

туристах

на

Надходження від туристичних зборів до місцевих бюджетів
Закарпатської області збільшилися на 35% порівняно з
аналогічним періодом минулого року.

Українці здобули 3 нагороди чемпіонату
світу з муай-тай у Таїланді
В Бангкоку (Таїланд) тривають змагання світової першості з
таїландського боксу муай-тай, на якому українські
спортсмени вже завоювали три медалі.

Теніс: Савчук успішно
турнірі у Торонто

стартувала

на
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Українська тенісистка Ольга Савчук вийшла до другого
раунду змагань у парному розряді турніру WTA Premier 5
Rogers Cup...
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