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ТОП
Іловайська трагедія: загинули 366 воїнів,
429 поранені, 300 — потрапили у полон
Під час військових дій під Іловайськом у 2014 році було
вбито 366 воїнів ЗСУ, 429 - отримали поранення різного
ступеня тяжкості, 300 - потрапили у полон.

"Південмаш" заперечує зв'язок з
північнокорейськими програмами
Державне підприємство “Південний машинобудівний завод
ім. О.М. Макарова” не постачає до Росії ані ракети, ані їх
деталі та складальні одиниці

Кравчук каже, що в день побиття Майдану
співав караоке разом з Януковичем
Екс-президент Віктор Янукович у ніч на 30 листопада 2013
року полював, вечеряв і співав караоке разом з першим
главою незалежної України Леонідом Кравчуком.

Комісія з РФ виявила на Донбасі
суцільний алкоголізм і “депресію”
На тимчасово окупованих територіях Донбасу працює
комісія з РФ.
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Прикордонний “Дозор” отримав надточні
снайперські комплекси
Прикордонники мобільного підрозділу отримали сучасні
снайперські комплекси...

Від жовтня самостійно подорожувати
літаком можна буде з п'яти років
Із 23 жовтня 2017 року почне діяти поправка Ради
Міжнародної організації цивільної авіації про дозвіл для
неповнолітніх дітей подорожувати самостійно з п'яти років.

У цифровому розвитку Україна наздоганяє
потяг, що йде, - експерт
Нові українські закони в телеком-галузі потребують
модернізації і доопрацювання, оскільки на сьогодні вони
вже є застарілими.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна не постачала зброю та військові
технології до Північної Кореї - Турчинов
Україна завжди дотримується
міжнародних зобов'язань

всіх

взятих

на

себе

Гібридна війна РФ: ГПУ каже про 550 томів
з грифом "Таємно" і "Цілком таємно"
За результатами розслідування агресивної війни РФ проти
України станом на сьогодні притягнуто до кримінальної
відповідальності 89 осіб

У МІП прокоментували фейк про ракети
КНДР з українськими двигунами
Російська влада розпочинає
інформаційну атаку...

проти

України

чергову

Німеччина інвестує $10 мільйонів в малий
та середній бізнес в Україні
Німеччина з внеском у розмірі 10 млн доларів США візьме
участь в інвестиційному фонді для українських малих і
середніх підприємств.

В ЄСПЛ подали майже 4 тисячі справ,
пов'язаних із конфліктом на Донбасі і в
Криму
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До Європейського суду з прав людини (European Court of
Human Rights) подано майже 4 тис. справ, які пов'язані з
військовим конфліктом у Криму та на сході України.

Торгівля з Канадою має "підскочити"
мінімум удвічі - український дипломат
Обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та
Канадою протягом найближчих років має вирости у кілька
разів.

Кількість охочих торгувати з Канадою
значно зросла - український дипломат
Протягом
останніх
півроку
українські
виробники
демонстрували стрімке зростання інтересу до торгівлі з
Канадою.

УКРАЇНА
АТО: найгарячіше — під Авдіївкою, у
Мар’їнці ворожий обстріл зруйнував
будинки
Близько 16 години ворог бив з великокаліберних кулеметів
по житлових будинках Мар'їнки.

Іловайський котел: Україна передала всю
інформацію
Україна передала до Офісу прокурора Міжнародного
кримінального суду інформацію щодо вбивства українських
військових у районі Іловайська.

Кримські татари вийшли на одиночні
пікети в окупованому Криму — на
підтримку Караметова
Замість одного заарештованого Сервер Агъа Караметова
на пікети вийшли інші люди похилого віку

НАЗК передало до НАБУ результати
перевірки чотирьох е-декларацій
НАЗК затвердило результати 39 повних перевірок едекларацій, а до кінця місяця планує затвердити загалом
близько 100 результатів перевірок.

ГПУ отримала доступ до справи НАБУ про
незаконне збагачення судді Вовка
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Генпрокуратура отримала доступ до матеріалів справи за
фактами можливого незаконного збагачення...

ГПУ підозрює екс-регіонала Мураєва в
ухиленні від сплати податків
Генеральна
прокуратура
проводить
досудове
розслідування за фактом можливого ухилення народного
депутата Євгенія Мураєва від сплати податків.

Кандидати до ВС оскаржують висновки
Громадської ради доброчесності
До Окружного адміністративного суду міста Києва
продовжують надходити позови від осіб, які брали участь у
конкурсі на посади суддів Верховного суду

Москалю набридло викликати водолазів
та Нацгвардію, щоб чистили річки
Закарпаття
У Вільшанському водосховищі після спуску води зібрали
близько півтори тисячі мішків пластикового сміття,
нанесеного туди з високогірних сіл.

На окупованому Донбасі бійка за кавуни
закінчилася двома смертями
На тимчасово окупованій території Донецької області п'яні
військовослужбовці російських окупаційних військ вчинили
бійку з місцевими

ЕКОНОМІКА
В Україну прибула третя партія антрациту з
ПАР
Компанія ДТЕК отримала третю партію вугілля марки "А" з
Південно-Африканської Республіки...

Уряд: субсидія оформлюється лише на
фактичних мешканців
Безповоротна допомога уряду в сплаті житловокомунальних послуг оформлюється на фактичних
мешканців житла

АЕС за минулу добу виробили майже 195
мільйонів кВт-год електроенергії
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Атомними станціями України минулої доби, 13 серпня,
вироблено 194,60 млн кВт-год електроенергії.

Чи можна порівнювати криптовалюту з
"МММ"
Деякі держави вже розглядають криптовалюту і
прирівнюють її до тих чи інших активів, тому на цьому етапі
криптовалюта і далі розвиватиметься.

На шкільну освіту у наступному році
Кабмін планує близько 2 мільярдів
Кабінет міністрів закладе в проект бюджету на наступний
рік майже 1,9 млрд грн на реформу шкільної освіти.

ЕКСКЛЮЗИВ
Як звільнити зрадника. Історія колишнього
журналіста Абукова
Український суд розглядав скаргу зрадника на те, що
держава не оплачує йому зраду

Закон «Про валюту»: зарано, але комусь
дуже хочеться
Доки капітали переважно «тікають» з України, а не навпаки,
валютна лібералізація – гра в одні ворота, офшорні

Мертві бджоли
лікують

не

гудуть,

але

добре

З Медовим Спасом – із Медового дому

СУСПІЛЬСТВО
Нацбанк вводить в обіг пам'ятні монети
“Косівський розпис”
НБУ з 15 серпня 2017 року вводить в обіг дві пам'ятні
монети “Косівський розпис” - монету зі срібла номіналом 10
грн та монету із нейзильберу номіналом 5 грн.

Українська громада в Аргентині обрала
нову королеву. Фото
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Українська громада аргентинського міста Саенс Пенья
обрала нову королеву спільноти на 2017 рік.

У лондонського Біг-Бена на чотири роки
"заберуть голос"
Годинникова вежа "Біг-Бен", вперше за півтора століття
"замовкне" на чотири роки через роботи із реконструкції.

Masterpass, один клік і поїхали - квитки на
поїзд купуємо по-новому
Від сьогодні квитки на поїзд можна придбати з допомогою
цифрових гаманців Masterpass через сайт ПАТ "Українська
залізниця", не тримаючи банківську картку у руках.

Як в Мельбурні святкували 50-річчя СКУ та
День незалежності
Українці в Австралії провели урочистий бенкет з нагоди 50-ї
річниці існування Світового Конгресу Українців та Дня
незалежності Української держави.
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