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ТОП
Повне сонячне затемнення за останні 99
років
Мільйони американців прямують до міст, в яких можна
буде побачити перше повне сонячне затемнення за
останні 99 років, яке пройде вузькою смугою, так званим
"коридором" уздовж усієї території ...

Медіа отримали відео смертельного ДТП
за участю кортежу власника ФК «Карпати»
Свідки ДТП за участю кортежу власника львівського
футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, в якій
загинула 31-річна дівчина, надали відео перших хвилин
після аварії.

Президент: Найважче вже позаду, Україна
витримала випробування
Президент Петро Порошенко запевнив, що найважчі часи
для України вже позаду, але точку неповернення ще не
пройдено.

Суд залишив Добкіну арешт із заставою
Апеляційний суд Києва залишив у силі ухвалу Печерського
районного суду Києва від 15 липня про обрання
народному депутату Михайлові Добкіну запобіжного заходу
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народному депутату Михайлові Добкіну запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою з ...

Уряд змінив правила надання житлових
субсидій
Кабінет міністрів удосконалив процес надання житлових
субсидій населенню. Про це йдеться у постанові КМУ
№609, повідомляє Урядовий портал.

УКРАЇНА І СВІТ
Мінська зустріч Волкера і Суркова тривала
понад три години
Спецпредставник Держдепартаменту США у справах
України Курт Волкер провів у Мінську зустріч із помічником
президента Росії Владиславом Сурковим.

США припиняють видачу віз у Росії
США припиняють видачу неімміграційних віз по всій Росії.
Про це у понеділок повідомляється на сайті посольства і
консульства США в Російській Федерації. "У зв'язку із
заходами, вжитими Російською Федерацією щодо
обмеження чисельності

УКРАЇНА
Полторак розповів, чого чекає від візиту
Меттіса до України
Міністр оборони України Степан Полторак очікує
конструктивного діалогу та співпраці зі США за
результатами візиту до Києва глави Пентагону Джеймса
Меттіса.

Порошенку показали
спецпризначенців

озброєння

для

Президент України Петро Порошенко відвідав 3 окремий
полк спеціального призначення, який дислокується у
Кропивницькому. Про це повідомляє прес-служба глави
держави.

У вересні на 6,3% - 6,7% здорожчає газ для
промислових споживачів
НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на
природний газ, які діятимуть з 1 вересня 2017 року, для
промислових

споживачів

та

інших

суб’єктів
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промислових
споживачів
господарювання.

та

інших

суб’єктів

Порошенко у Кропивницькому госпіталі
нагородив спецпризначенців
Президент Петро Порошенко відвідав Кіровоградський
обласний госпіталь для ветеранів війни та вручив
державні нагороди бійцям Сил спеціальних операцій, які
відзначилися у захисті незалежності та ...

Джемілєв розповів про
"схеми"
українським безвізом у Криму

з

У Криму налагодили бізнес з отримання на материковій
Україні паспортів для безвізового в'їзду в Євросоюз. Про це
поінформував у понеділок лідер кримськотатарського ...

Матіос про Іловайськ: Можу покласти руку
на Біблію - підстав для підозри українцям
немає
Причина загибелі українських військових під Іловайськом у
серпні 2014 року - це тільки дії російських військ, що
доведено експертизою. Про це у інтерв'ю «Цензор.нет» ..

За проблеми кримчан візьметься Рада
нацбезпеки - Джемілєв
РНБОУ найближчими днями розгляне ситуацію, що
склалася на Херсонщині у прикордонних з тимчасово
анексованим Росією Кримом районах, та наявні на
сьогодні проблеми жителів півострова.

ПРАВОПОРЯДОК
Януковичу призначили нового адвоката
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Києві визначив новим адвокатом експрезидента Віктора Януковича у справі про державну
зраду Максима Гераська.

Суд залишив Добкіну арешт із заставою
Апеляційний суд Києва залишив у силі ухвалу Печерського
районного суду Києва від 15 липня про обрання
народному депутату Михайлові Добкіну запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою з ...
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Матіос: Слідство визначило основну
версію вбивства розвідника Шаповала
У кримінальному провадженні щодо вбивства командира
підрозділу
спецпризначення
Головного
управління
розвідки Міноборони України Максима Шаповала допитано
понад 800 свідків, призначено 13

Запобіжний захід для Насірова: суд взяв
перерву до 23 серпня
Солом'янський районний суд оголосив перерву у розгляді
клопотання САП про продовження запобіжного заходу
відстороненому голові Державної фіскальної служби
Роману Насірову до 23 серпня.

ПРАВА ЛЮДИНИ
До Сущенка пустили дружину і дочку адвокат
Марк Фейгін, який захищає ув'язненого в Москві
українського журналіста Романа Сущенка, повідомив, що у
Лефортово пройшло побачення Сущенка з дружиною і
дочкою.

Мати
політв'язня
Балуха
відкритого листа Путіну

написала

Кримська правозахисна група опублікувала відкритий лист
Наталії Балух, матері політв'язня Володимира Балуха до
Володимира Путіна. Повний текст листа з'явився сьогодні

Росія
у
ксенофобії
активісти

Криму
потурає
щодо кримських

проявам
татар –

Учасники акції пам'яті московських подій 1987 року
розповсюдили заяву, в якій підтверджують прагнення
кримськотатарського народу реалізувати своє право на
самовизначення у Криму.

ЕКСКЛЮЗИВ
«Захід-2017» - де чекати
Кремля? (Аналітика)

на

бліцкриг

Будь-який агресивний рух Кремля на Західному напрямку
стане відвертим актом самогубства РФ. У тому, що саме
говорять українські посадовці, як завжди, є доля істини.

Як «піррові перемоги» Росії тягнуть її на
дно (Аналітика)
За Асада в Сирії, агресію проти України, підтримку КНДР і
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За Асада в Сирії, агресію проти України, підтримку КНДР і
втручання в американські справи Росія отримала
офіційний статус ворога США. Сирійський диктатор Башар
Асад з видимим задоволенням констатував ...

Навіть якщо Україна звільнить ті території,
назад я вже не повернуся - переселенка з
Луганщини (Інтерв'ю)
Будь-який агресивний рух Кремля на Західному напрямку
стане відвертим актом самогубства РФ. У тому, що саме
говорять українські посадовці, як завжди, є доля істини.

СУСПІЛЬСТВО
У морській воді під Маріуполем виявили
кишкову паличку
У
морській воді поблизу Маріуполя
виявлено
перевищення показника індексу ЛКП (лактозопозитивні
кишкові палички). Про це у понеділок, 21 серпня, ...

Пенсійна реформа: в уряді заявляють, що
базовими
принципами
не
поступатимуться
Кабмін наполягатиме, аби у законопроекті щодо
підвищення пенсій в другому читанні, збереглися
принципові позиції, серед яких - не підвищення
пенсійного

Як з ціни 1,99 грн за кіло
«намалювати» 7,99 (Аналітика)

кавуна

Хто винен в тому, що смугаста ягода під кінець літа стала
розкішшю на столі українців. Здається, другої баржі з
кавунами можна не чекати – везти нічого. Херсонські
кавуни попалило сонцем та побило градом.

Плавець Андрій Говоров виграв "золото" і
встановив рекорд Всесвітньої Універсіади
Призер чемпіонату світу з плавання Андрій Говоров приніс
Україні друге "золото" на XXIX Всесвітній літній Універсіаді
в Тайбеї (Тайвань). Говоров з результатом 20,90 секунди
переміг у фіналі 50-метрівки батерфляєм, побивши ...

Кіберполіція каже, що українці втрачають
інтерес до "груп смерті"
Кількість українців у соцмережах у "групах смерті"
зменшилася на 45%. Про це в інтерв'ю "Обозревателю"
заявив глава кіберполіції Сергій Демедюк. "Кількість ...
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заявив глава кіберполіції Сергій Демедюк. "Кількість ...

Номінанта
на
"Оскар"
вибиратимуть із 8 фільмів

від

України

Номінанта на 90-й "Оскар" від України у категорії
"Найкращий фільм іноземною мовою" вибиратимуть із 8
стрічок. Про це повідомляє прес-служба Спілки ...

У
Кличка
розповіли,
як
столиця
святкуватиме День Незалежності
Велику кількість мистецьких і спортивно-розважальних
подій заплановано у столиці України впродовж чотирьох
днів, з 22 по 26 серпня, з нагоди Дня Незалежності.
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