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ТОП
"Приватбанк" хоче стягнути з Мосійчука
майже 1,5 мільйона боргу
"ПриватБанк" звернувся до державної виконавчої служби з
вимогою стягнути борг за кредитом із нардепа від
Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Одиночні пікети у Криму: окупанти
оштрафували Давлатова на 10 тисяч
Літнього кримчанина Ярікула Давлатов визнали винним і
оштрафували на 10 тисяч рублів.

Пікети кримських татар: Amnesty заявляє
про патологічну нетерпимість окупантів
Переслідування кримських татар за одиночні пікети в
Криму демонструє тотальне неприйняття інакомислення на
анексованому півострові.

Ракетний скандал: соцмережі міркують,
звідки "ноги ростуть"
Новина американського видання про те, що ми буцімто
продали двигуни КНДР, викликала обурення та палке
обговорення про недостовірність інформації.
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Кремль використав лист Януковича для
прикриття агресії в Криму - Сергеєв
Екс-постпред України при ООН Юрій Сергеєв констатує, що
Росія використала звернення екс-президента Віктора
Януковича до президента РФ Володимира Путіна

Справу
Симоненка
передали
Шевченківського райсуду Києва

до

Справу
Петра
Симоненка
про
адміністративну
відповідальність передано до Шевченківського райсуду
Києва.

ОБСЄ заявляє про невідведені танки на
окупованому Донбасі
Спостерігачі місії ОБСЄ в Україні продовжують фіксувати
використання важкої зброї на окупованому Донбасі.

СБУ видворила з України журналістку
"Россия 1" за сюжет про "Бандерштат"
З території України видворено російську журналістку
телеканалу «Россия 1» Тамару Нерсесьян, яка зняла
сюжет про всеукраїнський фестиваль «Бандерштат».

УКРАЇНА І СВІТ
ЛитПолУкрБриг має перейти до підготовки
особового складу - Полторак
Литовсько-польсько-українська
бригада
повинна
активізувати практичну підготовку особового складу.

Скандал з ракетами КНДР може
загальмувати надання Україні зброї
Динаміка комунікації, зокрема щодо надання летальної
зброї Україні, вкрай пришвидшилась, і проти цього могла
бути використана ця історія

Експерт NYT не вірить, що Україна
поставляла двигуни КНДР
Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних
досліджень Майкл Елеман не вірить, що українська влада
причетна до поставок ракетних двигунів до КНДР.

Газпром вигадав спосіб "списати" газ для
окупованого Донбасу на Нафтогаз
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ВАТ
"Газпром"
через
місяць
після
початку
несанкціонованих поставок газу на окуповані території
Донбасу вперше за 20 років змінив міжнародного аудитора
на російського.

Казахстан реалізує чотири українські
проекти з відновлювальної енергетики
Українська компанія "Фурлендер Віндтехнолоджі" хоче
розширити парк вітроенергетики в казахстанському
Ерментау.

Відставка Балчуна не вплине на кредитні
проекти ЄБРР для Укрзалізниці - Аджунер
ЄБРР розповіли, що звільнення польського топ-менеджера
Войцеха Балчуна з посади очільника Укрзалізниці не
вплине на кредитні проекти.

ЄБРР планує збільшити фінансування в
гривні економіки України
Європейський банк реконструкції і розвитку планує
збільшення обсягів з фінансування в гривні по різних
секторах економіки України.

УКРАЇНА
Штаб: найгарячіше - на Маріупольському
напрямку, поранені двоє бійців АТО
День у районі проведення АТО знову не пройшов
спокійно....

Росія урізає бойовикам забезпечення:
харчі та амуніція - власним коштом
Російське командування на окупованих територіях Донбасу
перевело окремі підрозділи бойовиків, які не несуть
"службу" на передовій, на самозабезпечення

ОБСЄ планує відкрити
додаткові спостережні бази

на

Донбасі

Місія ОБСЄ в Україні планує відкрити додаткові бази
цілодобового спостереження за ситуацією на Сході
України.

Хуг каже, що місія бачила на окупованому
Донбасі військових РФ
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Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили
знаки розрізнення військ РФ та інших держав на територіях
Донбасу, непідконтрольних українській владі.

Екс-СБУшник не вірить у кримський фейк:
ФСБ не пропустить жодну "жовто-блакитну
муху"
Заяви про спійманого "українського диверсанта" у Криму це абсурд і черговий фейк ФСБ.

Саакашвілі обіцяє назвати дату поїздки в
Україну: Усі мої речі там
Колишній
глава
Одеської
обладміністрації
Міхеїл
Саакашвілі, якого позбавили українського громадянства,
готується повернутися в Україну.

НАБУ заявляє про розкриття мільярдних
земельних схем
Розмір збитків від корупційних схем, викритих детективами
Національного антикорупційного бюро в агропромисловому
комплексі, перевищує 2 млрд грн.

Шахраї обікрали сім'ї онкохворих дітей зняли з карток понад 100 тисяч
Кіберполіція викрила групу осіб, що
онкохворих дітей на понад 100 тисяч грн.

ошукала

сім'ї

Держзрада Януковича: суд узяв паузу до
17 серпня
Оболонський районний суд оголосив перерву в розгляді
справи по суті за обвинуваченням екс-президента Віктора
Януковича у державній зраді до 17 серпня.

ЕКОНОМІКА
Уряд
пояснив
порядок
субсидії безробітним

нарахування

Безробітнім громадянам України працездатного віку під час
оформлення субсидії зараховується не більше двох
прожиткових мінімумів.

Великі платники податків у липні сплатили
до бюджету 18 мільярдів
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Надходження від великого бізнесу до бюджету у липні
сягнули майже 18 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше
порівняно з аналогічним періодом минулого року.

ТПП:Україна
вітроенергетики
країн

лідер
з
розвитку
серед пострадянських

Україна є єдиною країною на пострадянському просторі,
яка виробляє вітрогенератори мультимегаватного класу...

Держбанки
кредитів

відновили

видачу

"теплих"

Державні банки 14 серпня відновили програму "теплих"
кредитів для населення та ОСББ, якою вже скористалося
близько 300 тисяч домогосподарств.

Укренерго ініціює зниження тарифу на
передачу електроенергії в 2018 році
ДП «НЕК» Укренерго» ініціює зниження тарифу на
передачу електроенергії для компанії у 2018 році на 10% з 6,933 коп./кВтгод до 6,24 коп./кВтгод.

Гройсман назвав кількість
зможуть
скористатися
кредитами
Уряд додатково виділив
"Теплі кредити"....

родин, які
"теплими"

400 млн гривень на програму

ЕКСКЛЮЗИВ
Новий готель на Андріївському - не ТеатрКрематорій, це – гірше
А все тому, що з 2011 року місто законно віддали на поталу
забудовникам. Як тепер зупинити вандалів?

Придністров'я: Чи вийде у Росії форсувати
Дністер?
РФ вже вважає регіон своєї губернією, незважаючи на
запевнення у підтримці цілісності Молдови...

СУСПІЛЬСТВО
На Запоріжжі
екопоселенців

туристів

кличуть

до
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У Пологівському районі Запорізької області розроблено
новий туристичний маршрут «Роздори на Кінській» з
насиченою екскурсійною програмою.

Вийшов перший тизер фільму "Кіборги"
Вийшов перший півтора хвилинний тизер фільму,
заснованого на реальній історії оборони Донецького
аеропорту, від відомого режисера знаменитого актора і
телеведучого Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги".

Третина
українців
біометрику

хочуть

Близько третини українців мають
закордонний біометричний паспорт...

оформити
намір

оформити
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