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ТОП
Полторак про солдатський харч: По
тушонці ми знайшли проблему
Міністр оборони Степан Полторак вважає, що на темі з
неякісним харчуванням у Збройних Силах України
спекулюють політичні сили, виходячи з власних інтересів.

Суд може
підписку

відпустити

Шабуніна

під

Суд усе ж розгляне в середу питання щодо обрання
запобіжного заходу голові правління ГО «Центр протидії
корупції» Віталію Шабуніну.

У параді до Дня Незалежності візьмуть
участь дев'ять країн НАТО
У параді до Дня Незалежності України візьмуть участь 10
підрозділів збройних сил різних країн світу.

Ракетний скандал: Порошенко дав три дні
на перевірку даних The New York Times
Президент
Петро
Порошенко
доручив
провести
розслідування щодо оприлюдненої в американській газеті
The New York Time
http://archive.sendpulse.com/8c65913e/?_ga=2.7104241.294126410.1502614345-1208397512.1502614345
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Суд розгляне апеляцію Розенблата щодо
застави, браслета і здачі паспортів
Апеляційний суд Києва 17 серпня розгляне апеляційну
скаргу народного депутата Борислава Розенблата..

НАБУ: суди “гальмують”
антикорупційних справ

22

з

80

Суди досі не розпочали розгляд 22-ох із понад 80
антикорупційних справ, які розслідували детективи
Національного антикорупційного бюро України.

Гройсман каже, що депутатські правки
можуть "знищити" пенсійну реформу
Прем’єр-міністр
Володимир
Гройсман
закликав
парламентаріїв у вересні остаточно ухвалити законопроект
щодо пенсійної реформи

УКРАЇНА І СВІТ
МЗС направило РФ ноту протесту через
затримання в Криму Лимешка
МЗС України направило МЗС Росії ноту з вимогою надати
всю
інформацію
щодо
обставин
затримання
в
анексованому Криму Геннадія Лимешко.

Держдеп США прокоментував чутки про
українські ракети в КНДР
У Державному департаменті США прокоментували скандал
щодо нібито поставок українських ракет до КНДР.

Порошенко доручив запросити в Україну
авторів статті про “двигуни для КНДР”
Президент Петро Порошенко доручив запросити в Україну
авторів статті The New York Times щодо нібито поставок
ракетних двигунів до КНДР.

УКРАЇНА
АТО: бойовики застосували у напрямку
Широкиного "Град - Партизан"
Бойовики не зменшують інтенсивність обстрілів позицій
Збройних сил України, дедалі частіше використовуючи
важке озброєння.

Полторак про загибель бійця на полігоні:
http://archive.sendpulse.com/8c65913e/?_ga=2.7104241.294126410.1502614345-1208397512.1502614345
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Винні ті, хто організував цю стрільбу
За попередніми даними військової прокуратури військовий
загинув на полігоні під час проведення бойових стрільб
через порушення вимог безпеки.

Полторак підтвердив, що Україна ніколи не
постачала ракетні двигуни КНДР
Міністр оборони Степан Полторак назвав фейком
інформацію про нібито продаж Україною Північній Кореї
ракетних двигунів.

Матіос порівняв Transparency з Павликом
Морозовим та райкомом комсомолу
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос
здивований повідомленням Transparency International
Ukraine...

Для подальшої децентралізації необхідно
ухвалити ще п'ять законів - Зубко
В Україні наразі вже діє 30 законів, що стосуються
децентралізації, але для просування реформи парламент
має ухвалити ще 5.

Родичі важкохворих пацієнтів просять
Гройсмана знайти додаткові гроші на
лікування
16 серпня, родичі важкохворих пацієнтів передали листа
прем'єр-міністру України

У
кабінет
Київблагоустрою
“коктейлі Молотова”

вкинули

У ніч проти середи в будівлю КП “Київблагоустрій” невідомі
вкинули два “коктейлі Молотова”, після чого виникла
пожежа.

"Запад- 2017": У Міноборони готові
адекватно реагувати у разі вторгнення
військ РФ
Міноборони України відстежує ситуацію щодо російськобілоруських навчань "Запад-2017"

ЕКОНОМІКА
Укрзалізниця
оприлюднила
доопрацьований проект фінплану
http://archive.sendpulse.com/8c65913e/?_ga=2.7104241.294126410.1502614345-1208397512.1502614345
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ПАТ «Укрзалізниця» у 2017 році має отримати чистий
прибуток на рівні майже 60 млн грн та сплатить податків та
зборів до бюджету майже 17 млрд грн.

Фонд держмайна продав 25% акцій
Донецькобленерго за початковою ціною
Фонд державного майжна України продав 25% акцій ПАТ
"Донецькобленерго" за 143,81 млн грн, що дорівнює
початковій вартості об'єкта на аукціоні.

Мінфін розмістив ОВДП на понад 10,3
мільярда
Міністерство фінансів України у вівторок, 15 серпня 2017
року, розмістило облігації внутрішньої державної позики
(ОВДП) на 10,3 млрд грн.

«Енергоатом» платить міжнародні внески в
Британію, а не в Москву
НКРЕКП послідовно не включає до тарифу компанії на
відпуск електроенергії кошти, необхідні для сплати
щорічного членського внеску

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?

СУСПІЛЬСТВО
Ще одна
Лісабон

авіакомпанія

з'єднає

Латвійська авіакомпанія airBaltic має
польоти за маршрутом Київ-Лісабон.

намір

Київ

і

відкрити

Українські гандболістки здобули
перемоги на Євро-2017 (U-17)

дві

Українська збірна з гандболу U-17 отримала другу
перемогу на дівочому чемпіонаті Європи з гандболу і
одноосібно очолила групу в другому дивізіоні.

Мандрівників проведуть закарпатськими
пралісами
http://archive.sendpulse.com/8c65913e/?_ga=2.7104241.294126410.1502614345-1208397512.1502614345
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На Закарпатті буде прокладено новий піший туристичний
маршрут, що з'єднає Перечинський та Ужгордський
райони.

Інститут рису НААН України презентував
нові технології вирощування
Інноваційні підходи у вирощуванні рису, а також різних
гібридів сої та кукурудзи на крапельному зрошенні, були
представлені на Дні поля...

У
тернопільському
музеї
можна
випробувати штурмову драбину да Вінчі
У Тернополі на території парку ім. Т. Шевченка відкрито
музей технологій минулого, в якому можна перевірити
принцип дії механізмів-експонатів.
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