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ТОП
Православні та греко-католики святкують
Яблучний Спас
Православні та греко-католики 19 серпня відзначають
одне з найбільших свят - Преображення Господнього.

День
Незалежності:
програма
урочистостей за участю Президента
З нагоди Дня Державного Прапора Президент Петро
Порошенко 23 серпня візьме участь у піднятті
національного стягу та відкриє виставку озброєння й
військової техніки, а 24 серпня Глава держави проведе ...

За час АТО на Донбасі загинули понад 2,7
тисячі цивільних - Червоний Хрест
В Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що
понад 2,7 тис. цивільних осіб загинули за час конфлікту на
Донбасі. Про це повідомляє пре-служба МКЧХ у Twitter.

Білозір
вважає
фільм
“Шляхетні
волоцюги“ образливим для батярів
Народний депутат України Оксана Білозір підтримала
львівську інтелігенцію в оцінці фільму “Шляхетні
волоцюги“.
http://archive.sendpulse.com/455322f8/?_ga=2.109724805.1487795740.1503052734-1568125602.1500639181
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волоцюги“.

УКРАЇНА І СВІТ
ОБСЄ
виставила
цілодобовий патруль

на

передовій

СММ ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій
патрульної базі місії в Станиці Луганській на постійній
цілодобовій основі.

Сонячні електростанції в Україні хочуть
будувати дві китайські компанії
Китайська державна компанія CCЕC (China National
Complete Engineering Corporation) і приватна компанія
GCL (Golden Concord Holdings Limited) підписали протокол

Експерт сказала, що заважає
розвивати співпрацю з Україною

Китаю

У
Китаю
є
негативний
досвід
інвестиційного
співробітництва
з
Україною,
який
впливає
на
інвестиційний клімат, вважає директор Української
асоціації Шовкового шляху Silk Link Ірина Никорак.

Горбулін сказав, навіщо Кремлю ще може
знадобитися ідея "Малоросії"
Політичний куратор лідерів бойовиків "ДНР"-"ЛНР"
Владислав Сурков міг тимчасово віддати керівництво ними
російській розвідці і контррозвідці.

УКРАЇНА
Кабмін призначив Реві заступницю
Кабінет Міністрів призначив на посаду заступника міністра
соціальної політики з питань європейської інтеграції
Олександру Чуркіну.

У Києві бандити з битами викрали людину:
поліція розповіла подробиці
У Києві на бульварі Перова невідомі обстріляли
автомобіль і викрали водія. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Викрадення людини. Кримінальна НС у Києві на Перова:
невідомі під'їхали до BMW у дворі, ...

МЗС: на Донбасі за півроку загинули
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МЗС: на Донбасі за півроку загинули
понад 400 цивільних - на 60% більше, ніж
торік
Міжнародний день гуманітарної допомоги покликаний
привернути увагу до цивільних осіб, які постраждали
внаслідок гуманітарних криз, та важливості надання їм
життєво необхідної допомоги.

Кабмін увів Серьогіна до складу НАЗК
Кабінет міністрів призначив Олександра Серьогіна членом
Національного
агентства
з
питань
запобігання
корупції. Відповідне розпорядження № 542-р від 18 серпня
опубліковане на Урядовому порталі.

Лутковська просить Луценка розслідувати
злочини радянської каральної психіатрії
Уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська
звернулася до генерального прокурора Юрія Луценка з
проханням провести досудове розслідування злочинів
радянської каральної психіатрії .

Суд стягнув з Укртелекому понад 1
мільйон за недотримання правил оренди
Суд за позовом прокуратури стягнув з ПАТ «Укртелеком»
до державного бюджету понад 1 млн грн. Про це
повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Уряд відкрив діапазон
впровадження

1800

МГц

для

Кабінет міністрів України відкрив діапазон 1800 МГц для
впровадження
радіотехнології
четвертого
покоління. Очікується, що надходження до держбюджету
від проведення тендеру на видачу ліцензій складуть 4
млрд грн.

У Запоріжжі показали перший український
вертоліт
У Запоріжжі представили вертоліт "Надія" виробництва
АТ
"Мотор
Січ".
Як
повідомляє
департамент
інформаційної діяльності та комунікацій ЗОДА, з
посиланням на ...

Банкам дозволили списувати безнадійні
кредити
Державна фіскальна служба дозволила банкам списувати
безнадійні кредити без податкових наслідків. Про це
повідомляє

прес-служба

Незалежної

асоціації

банків
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повідомляє
України.

прес-служба

Незалежної

асоціації

банків

ПРАВОПОРЯДОК
У
військовій
прокуратурі
обіцяють
Януковичу "безпечне" затримання в
Україні
Захист Віктора Януковича не зможе обгрунтувати скаргу
до Європейського суду з прав людини, оскільки жодних
порушень прав та свобод екс-президента немає.

Голові Черкаської ОВК "світить" 10 років
за фальсифікацію виборів
Голові та секретарю Черкаської обласної виборчої комісії
повідомили про підозру у фальсифікації результатів
виборів, їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Трьох посадовців Укрзалізниці на два
місяці відправили під домашній арешт
Солом'янський районний суд обрав для трьох посадовців
Укрзалізниці, які підозрюються у зловживанні службовим
становищем, запобіжний захід у вигляді цілодобового
домашнього арешту з носінням електронних браслетів на

Запобіжний захід Розенблату продовжили
до 17 жовтня
Солом'янський районний суд обрав для трьох посадовців
Укрзалізниці, які підозрюються у зловживанні службовим
становищем, запобіжний захід у вигляді цілодобового
домашнього арешту з носінням електронних браслетів на

СУСПІЛЬСТВО
Шоломи
віртуальної
перенесуть у Чорнобиль

реальності

Компанія Sony заявила про випуск проекту, що дасть
змогу дослідити місто-привид Прип'ять та Чорнобильську
АЕС за допомогою шолома віртуальної реальності.

Київгаз запевняє:
через відсутність
документів на колонки газ не відключать
ПАТ "Київгаз" заявляє, що поширена у ЗМІ інформація про
відключення газу киянам, які не мають документів на
газові колонки, встановлені 10-15 років тому, є
неправдивою.
http://archive.sendpulse.com/455322f8/?_ga=2.109724805.1487795740.1503052734-1568125602.1500639181
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І знову – в школу (Аналітика)
Що потрібно знати батькам першокласників і дітей
дошкільного віку. Наближається 1 вересня. Передшкільна
лихоманка охопила батьків і учнів. Шкільні базари
працюють на повну. Скуповуються зошити, форма,
спортивні костюми.

Цьогоріч ціни на харчові продукти та напої
зросли більш як на 12% - Держстат
З січня по липень 2017 року в Україні споживчі ціни на
продукти харчування та безалкогольні напої зросли на
12,2% у порівнянні з груднем минулого року.

Будинок Булгакова: ми його втрачаємо
(Аналітика)
Меморіальна окраса Андріївського узвозу витримала усі
воєнні лихоліття, а варварської забудови поруч може не
витримати ...

Уряд вніс зміни до програми житлових
субсидій
Кабінет міністрів вніс зміни до програми житлових
субсидій, змінивши період доходів громадян для
розрахунку субсидій та соціальні нормативи на газ.

Львів потрапив до рейтингу
обов’язкових для відвідування

місць,

Львів увійшов до топ-100 місць планети, до яких хоча б
раз за життя варто помандрувати. Українське місто у
престижний тревел-рейтинг, яке склало видання Business
Insider UK, додала популярна блогер Меліса Хай, ...
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