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ТОП
МЗС України передало Роcії ноту через
кримський “вояж” Путіна
Міністерство закордонних справ України висловило ноту
протесту МЗС РФ через черговий "візит" делегації на чолі з
президентом РФ Володимиром Путіним ...

Одеська поліція опублікувала відео з
місця звірячого вбивства в СІЗО (18+)
Одеська поліція опублікувала відео з місця жорстокого
вбивства працівниці СІЗО та коментар начальника
Головного управління Нацполіції в Одеській області
Дмитра Головіна.

Начальника Одеського СІЗО, де сталося
вбивство співробітниці, відсторонили
Начальника Одеського слідчого ізолятора В'ячеслава
Коваля відсторонили від посади у зв'язку зі службовим
розслідуванням, розпочатим після вбивства ув'язненим
співробітниці СІЗО.

Продаж серіалу “1+1” в Росію: телеканал
радіє конкурентоспроможності продукту
Український телеканал "1+1" вважає, що продаж серіалу
їхнього виробництва в Росію є гарним показником
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їхнього виробництва в Росію
конкурентоспроможності.

є гарним

показником

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко
запросив
новообраного
Президента Індії відвідати Україну
Президент
України
Петро
Порошенко
запросив
новообраного Президента Республіки Індія Рам Натх
Ковінда відвідати Україну з офіційним візитом.

Грузія направила Україні
екстрадицію Саакашвілі - ЗМІ

запит

про

Головна прокуратура Грузії направила до правоохоронних
органів України запит про екстрадицію колишнього
президента Міхеіла Саакашвілі.

Глава Пентагону приїде до України цього
місяця - ЗМІ
Міністр оборони США Джеймс Меттіс відвідає наступного
тижня Україну. Про це повідомляє АР з посиланням на
Пентагон. "Міністр оборони Джеймс Меттіс відвідає Україну
наступн

Ассанж відмовився викладати дані про
агресію Росії в Україні - FP
Влітку 2016 року, коли сайт WikiLeaks публікував
документи Демократичної партії США, ймовірно отримані
від підконтрольних Кремлю російських хакерів, засновник ..

УКРАЇНА
Фірташ
купив
Запорізький
титаномагнієвий фактично за $1 — Ситник
Національне антикорупційне бюро при розслідуванні
справ, пов'язаних із бізнесом відомих українських
олігархів,

Помічник нардепа за хабарі допомагав
стати директорами київських шкіл
Голову конкурсної комісії з відбору кандидатур керівників
загальноосвітніх
навчальних
закладів
комунальної
власності територіальної громади Києва затримано за
хабар.
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Зарплати військових хочуть прив’язати до
прожиткового мінімуму
У МОУ опрацьований проект урядової постанови, який
передбачає запровадження нового принципу нарахування
грошового забезпечення військовослужбовцям з 1 січня
2018 року.

В Авдіївку почали будувати газогін з
контрольованої території - Жебрівський
У Донецькій області приступили до будівництва підвідного
газогону високого тиску від Очеретяного до Авдіївки, який
дасть змогу подавати газ з контрольованої Україною
території.

Блокпакети Західенерго і Київенерго Фонд
держмайна продав Ахметову
Компанія Ornex, що входить до Групи СКМ, придбала на
фондовій біржі ПФТС по 25% акцій ПАТ «ДТЕК
Західенерго» і ПАТ «Київенерго», виставлених на продаж ..

СБУ попереджає про можливу кібератаку
на установи та підприємства
СБУ попереджає про можливу нову кібератаку на мережі
українських установ та підприємств. Про це йдеться у
повідомленні СБУ.

Уряд схвалив Концепцію держполітики у
сфері теплопостачання
Кабінет міністрів схвалив Концепцію реалізації державної
політики у сфері теплопостачання. Відповідне рішення
було
прийнято
на
засіданні уряду,
повідомляє
кореспондент Укрінформу.

ЕКОНОМІКА
У
Приватбанку
назвали
найбільш
популярні напрямки для інвестицій за
кордоном
Найчастіше українці цікавляться інвестуванням в іноземні
активи або відкриттям рахунку за кордоном. Про це
повідомляє прес-служба Приватбанку.

Уряд запровадив нові соціальні нормативи
на газ
Кабінет міністрів вніс зміни до програми житлових
субсидій, змінивши період доходів громадян для
розрахунку субсидій та соціальні нормативи на газ.
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Блокпакет акцій Київенерго продали за
початковою ціною - 759,6 мільйона
Фонд державного майна продав блокпакет із 25% акцій
ПАТ "Київенерго" за ціною 759,63363 млн грн, що
відповідає початковій вартості об'єкта.

Фонд держмайна продав 25%
Західенерго за 417,2 мільйона

акцій

Фонд державного майна продав блокпакет з 25% акцій
ДТЕК "Західенерго" за 417,163723 млн грн при стартовій
ціні 347,583141 млн грн.

ПРАВОПОРЯДОК
Розенблат може на необмежений час
виїхати до ФРН - прокурор
Народний депутат Борислав Розенблат має посвідку на
необмежений час проживання у ФРН, але не має
громадянства Німеччини.

Суд розгляне апеляцію на арешт Добкіна
21 серпня
Апеляційний суд міста Київ розгляне апеляційну скаргу на
арешт народного депутата від "Опозиційного блоку"
Михайла Добкіна 21 серпня.

Справу заступника АП часів Януковича
направили до суду
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт
стосовно колишнього заступника глави Адміністрації
президента часів Віктора Януковича, депутата Сумської
обласної ради Юрія Чмиря.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Слідство
у
справі
Сущенка
закінчитися у вересні - адвокат

може

Слідчі дії у справі незаконно затриманого в Москві
українського журналіста Романа Сущенка можуть
закінчитися у вересні, якщо його не почнуть навмисно
"гальмувати".

Фейгін повідомив про лист з Німеччини на
підтримку «справи Сущенка»
Адвокат ув'язненого в Москві українського журналіста
Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив про лист з
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Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив про лист з
Німеччини, що свідчить, що «справа журналіста Сущенко є
предметом турбот німецького керівництва».

ЕКСКЛЮЗИВ
Хтось посіяв, а хтось віджав: чому в
Україні
розгулялися
агрорейдери
(Аналітика)
Зброя й сила є - земля й зерно буде. Ось вам і наслідки
реєстраційної вакханалії та земельного мораторію.
Догралися?

Обурюєтесь, що хтось в Росію на
«екскурсію»
їде?
А
російський
«культурний
центр»
прикрити
не
пробували? (Аналітика)
У нас не розірвано не лише офіційну «дружбу», а й
договори, за якими українців організовано возять до
країни-агресора

Позиція Суркова така - для захоплення
України не потрібні танки - Марк Фейгін
(Інтерв'ю)
Розмова з російським адвокатом, який захищає
українських політв'язнів, починалася досить традиційно.

Ситуація із Саакашвілі розгортається в
кращих традиціях індійського кіно - соціальний психолог (Інтерв'ю)
Протягом останнього місяця в інформаційний простір
України було зроблено кілька вкидань, які мали гучний
резонанс.

СУСПІЛЬСТВО
У Сіднеї з аншлагом пройшла прем’єра
фільму про жінок в АТО
В австралійському Сіднеї з аншлагом пройшла прем'єра
документальної стрічки «Матері війни», присвяченої
долям жінок, які постраждали внаслідок конфлікту на сході
України.

Місця щасливих людей: київська афіша на
18–20 серпня
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Робоча субота - це не привід не відпочивати. Цього
вікенду на вас чекають фестивалі, розпродажі та виставки.
Вибрали найцікавіше!

Центральний гастроном. Два місяці після
пожежі: моторошні фото
20 червня у центрі Києва спалахнула велика пожежа у
будівлі колишнього центрального гастроному. Ми
вирішили подивитися, як будівля виглядає два місяці
потому.

На фестивалі "Княжа родина" присвятять
виставку Анні Ярославні
Біографію київської княгині і королеви Франції Анни
Ярославни розкажуть у картинах під час культурномистецького фестивалю «Княжа родина»/ Regio genus у
Національному заповіднику «Софія Київська».

В Україні хочуть ввести євростандарт
швидкості — 50 км/год
Укравтодор готовий подати на розгляд уряду проект
постанови щодо обмеження швидкості автомобільного
руху в населених пунктах до 50 км/год..

Закарпаття похвалилося майже 3 тис.
кілометрів для туристів
Закарпаттям пролягають близько 184 туристичних
маршрутів, що становить понад 2,9 тис. кілометрів. Такі
цифри
озвучили
під
час
прес-конференції
у
Закарпатському обласному управлінні лісового та ...
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