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ТОП
Розенко каже, що нардепи подали більше
300 поправок до пенсійної реформи
Народні депутати подали вже більше 300 поправок до
урядового законопроекту щодо пенсійної реформи

Тіллерсон зустрівся із Фріланд: говорили
про Україну та КНДР
Держсекретар США Рекс Тіллерсон провів у середу зустріч
із міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд...

Геращенко анонсував запуск системи
ідентифікації бойовиків на фото
Волонтерами проекту "Миротворець" буде запущена
унікальна відкрита для всіх і кожного "Система
розпізнавання і виявлення злочинців "IDENTIGRAF"..

США оголосили тендер на закупівлю
нелетальної зброї для України
Держдеп
США
оголосив
тендер
на
закупівлю
різноманітного військового навчального обладнання для
України.
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ЄСПЛ розгляне заяву Насірова на НАБУ і
САП "за першої можливості"
Європейський суд з прав людини отримав заяву
відстороненого голови Державної фіскальної служби
Романа Насірова на дії НАБУ і САП у його справі.

Президент змінив правила призову в
Держприкордонслужбу
Президент Петро Порошенко ввів проходження військової
служби за призовом в Державній прикордонній службі
України під час мобілізації, на особливий період.

В Україні викрили три диверсійні групи
спецслужб РФ, які планували вбивства
СБУ фіксує суттєву активізацію розвідувальних груп РФ на
території України.

Суд відмовився розглядати скаргу
Розенблата на заставу
Апеляційний суд Києва відмовився прийняти до розгляду
апеляційну скаргу народного депутата Борислава
Розенблата...

На субсидії у бюджеті є ще 26 мільярдів —
Рева
У державному бюджеті ще є 26 млрд гривень, які
передбачені для покриття фінансування субсидій.

Мінкульт запустив створення музею
"Бабин Яр": підписали меморандум
Національний
історико-меморіальний
заповідник
та
міжнародний меморіальний фонд "Бабин яр" підписали
меморандум щодо спільного створення державного музею..

УКРАЇНА І СВІТ
Насіров заявляє, що ЄСПЛ прийняв до
розгляду його скаргу на НАБУ і САП
За словами відстороненого голови ДФС Романа Насірова,
його скарга до Європейського суду з прав людини «має
беззаперечну доказову базу».

The Economist Group вибачилася за
речення про "громадянську війну на
Донбасі"
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У The Economist Intelligence Unit (EIU), дослідницькій
організації The Economist Group, вибачилися за
формулювання "громадянська війна на Донбасі"

Адвокат заявляє, що Поляков зі скаргою
на браслет дійде до ЄСПЛ
Захист народного Полякова планує звернутись у серпнівересні до ЄСПЛ із скаргою на порушення прав депутата
при обранні йому запобіжного заходу.

Німеччина дає Києву €280 тисяч на
впровадження концепції «розумного міста»
Німецький уряд надає підтримку Київській міській
державній адміністрації у реалізації Kyiv Smart City 2020...

УКРАЇНА
АТО: бойовики обстріляли
підступи до Старогнатівки

з

танка

Упродовж сьогоднішнього дня у районі проведення АТО
обстановка не зазнала суттєвих змін.

Затриманий у "ДНР" "диверсант" не має
жодного стосунку до спецслужб
Міноборони з'ясовує інформацію щодо можливого
проходження служби у лавах Збройних сил затриманого у
"ДНР" так званого "диверсанта".

«Русское радио Украина» отримало дозвіл
на тимчасове мовлення у Авдіївці
«Русское радио Украина» отримала дозвіл на тимчасове
мовлення у містах Авдіївка та Мар'їнка Донецької області.

На Чонгарі почалась тестова трансляція
телеканалів на Крим
На РТС Чонгар у Херсонській області у тестовому режимі
розпочато тестову трансляцію телеканалів на окупований
Крим.

Президент призначив нового постпреда в
Криму
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Президент України Петро Порошенко призначив Бориса
Бабіна постійним представником глави держави в
Автономній Республіці Крим.

НБУ
врегулював
електронного
підпису
системі

застосування
в
банківській

Нацбанк врегулював застосування електронного підпису в
банківській системі...

Гройсман бачить усі умови для якісної
підготовки до опалювального сезону
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що наразі є
всі умови для якісної підготовки до майбутнього
опалювального сезону.

Держзрада Януковича:
новий графік засідань

суд

призначив

Оболонський районний суд Києва визначив новий графік
засідань у справі за обвинуваченням екс-президента
Віктора Януковича у державній зраді.

Суд
відмовився
розглядати
Полякова на браслет

скаргу

Апеляційний суд Києва відмовився відкривати провадження
за апеляційною скаргою народного депутата Максима
Полякова...

ЕКОНОМІКА
У новому опалювальному сезоні газ не
подорожчає - Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що уряд не
підтримує і не ухвалюватиме жодних рішень щодо
підвищення ціни на газ для населення.

Мінагро: Вимоги до українського цукру
стануть європейськими
Мінагро оприлюднило проект наказу «Про затвердження
Вимог до видів цукрів, призначених для споживання
людиною»...

Рева анонсував компенсацію частини
заощаджених субсидій
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Компенсації частини зекономлених субсидій почнуть
виплачуватися з кінця жовтня - початку листопада.

ЕКСКЛЮЗИВ
Коли дізнаєшся, що
захочеш його мати

таке

біткойн

—

Укрінформ пояснює, що таке гроші ХХІ століття - біткойни,
звідки беруться, чим забезпечуються і чим небезпечні для
держави

Погані миколаївські канікули: імпічмент
мера, загроза холери та довгий процес
Романчука
Чим переймаються миколаївці у середині літа...

СУСПІЛЬСТВО
Ретротрамвай для екскурсій курсуватиме
Києвом
У столиці з’явиться екскурсійний маршрут, яким після
завершення
реставраційних
робіт
курсуватиме
старовинний трамвайний вагон.

Motorola запатентувала
"регенеруючим" екраном

смартфон

із

Motorola отримала патент на смартфон із екраном, здатним
відновлюватися після деформації чи тріщин.

Вийшов другий трейлер українського
фентезі-фільму "Сторожова застава"
Творці
першого
українського
фентезі-фільму
про
національних супергероїв «Сторожова застава» випустили
другий трейлер стрічки.

Українські мотогонщики побили світовий
рекорд у США
Українська команда ICM (Iron Custom Motorcycles)
встановила новий світовий рекорд швидкості на мотоциклі
власної конструкції

На День Незалежності в Києві пройде
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кримський Open Air
На День Незалежності, 24 серпня, у Києві на Поштовій
площі відбудеться перший кримський Open Air "Кримський
дім об'єднує серця".

Міністр культури розповів про
ставлення до нецензурної лексики

своє

Міністр культури України Євген Нищук вважає, що
використання нецензурної лексики під час публічного
виконання творів мистецтва інколи може бути виправдане.
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