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ТОП
Скандал з ракетами КНДР: Україна ініціює
розслідування у Раді безпеки ООН
Президент Петро Порошенко доручив Міністерству
закордонних справ ініціювати розгляд на Раді Безпеки
ООН питання щодо непричетності України до ракетної
програми Північної Кореї..

Волкер вважає, що російська
становить ризик для всієї Європи

агресія

Спеціальний представник Держдепартаменту США у
справах України Курт Волкер заявив, що російська агресія
- це ризик не лише для України, а й для всієї Європи.

Порошенко представить у Нью-Йорку ідею
миротворчої місії ООН на Донбасі
Ідею миротворчої місії ООН на Донбасі буде презентовано
під час Генеральної асамблеї цієї організації в Нью-Йорку
у вересні. Про це Президент Петро Порошенко заявив у
Сєверодонецьку, ...

ГПУ
оприлюднила
відео
ув'язнених в Одеському СІЗО

побиття

Обласна прокуратура розслідує факти службової
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Обласна прокуратура розслідує факти службової
недбалості співробітників Одеського слідчого ізолятора,
через що стало можливим скоєння жорстокого вбивства
ув'язненим працівниці установи..

Чим здивує військовий парад до 26-ої
річниці
Незалежності
України?
Інфографіка
Українців на параді на День Незалежності, який пройде у
Києві 24 серпня, очікує багато сюрпризів, пов'язаних з
історією та традиціями Українського війська часів Армії
Української Народної Республіки.

УКРАЇНА І СВІТ
З 1 жовтня Євросоюз обнулить мита на
ввезення
українського
взуття
Микольська
Українські виробники взуття отримають преференції від
Євросоюзу. Мита на експорт частини українського взуття
будуть скасовані попередньо з 1 жовтня.

Російська агресія завдала Україні понад
трильйон гривень збитків
Гільдія оцінювачів України розрахувала суму збитків, яких
завдано державі Україна внаслідок окупації, це 1 трлн 80
млрд 352 млн грн.

Кримчанам
по
американські
доведеться їхати у Київ

візи

Жителі окупованого Криму для отримання американської
візи повинні звертатися до посольства США в Києві. Про
це йдеться на сайті "Звернення за візою в США в Росії".

Нафтогаз більше не впливає на валютний
ринок - НБУ
Через скорочення імпорту газу в Україну і надходжень
платежів за транзит за ринковою ставкою НАК "Нафтогаз"
більше не впливає на валютний ринок.

УКРАЇНА
Порошенко
ініціюватиме
режим тиші на Донбасі

"шкільний"

Президент України Петро Порошенко ініціюватиме новий
режим тиші на Донбасі з 25 серпня або з 1 вересня...
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Порошенко: Україна має безвіз із ЄС, а
росіянам "закрили" Америку
Надання Україні безвізового режиму з країнами ЄС є тим
рубіконом, який свідчить про неможливість повернення
України до Радянського Союзу. Про це заявив Президент ..

Робоча група спростовує причетність
України до ракетної програми КНДР Турчинов
Висновки робочої групи, яка спільно з Міжвідомчою
комісією з політики військово-технічного співробітництва ..

Клімкін вважає позитивним
зустрічі Волкера і Суркова

результат

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає
позитивними результати вчорашньої зустрічі у Мінську
спецпредставника США по Україні Курта Волкера ...

Запад-2017: Турчинов вважає, що РФ
опрацьовуватиме
варіанти
збройної
протидії Заходу
Проведенням стратегічних командно-штабних навчань
(СКШН) Збройних Сил РФ «Запад-2017» Росія хоче
опрацювати варіанти збройної протидії Заходу та оцінити

МІП:
проект
"Інформаційні
України" стає самостійним

війська

Інтернет-проект "Інформаційні війська України", який був
створений при Міністерстві інформаційної політики
України, починає функціонування як самостійний.

Джемілєв розповів, кого треба вважати
колабораціоністом в окупованому РФ
Криму
У Верховній Раді України поки що немає загальної
концепції щодо закону про заборону колабораціонізму,
але робота над даним питанням у парламенті наразі ...

У Раді в День Прапора та
Незалежності проведуть екскурсії

День

До Дня Державного прапора та Дня Незалежності України
23 і 24 серпня у приміщенні Верховної Ради відбудуться
екскурсії..
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ПРАВОПОРЯДОК
Екс-начальнику виконавчої служби АРК
повідомили про підозру у держзраді
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою АР Крим
повідомили про підозру у державній зраді колишньому
начальнику Державної виконавчої служби АР Крим.

НАЗК затвердило результати перевірки едекларацій Порошенка
Національне агентство з питань запобігання корупції під
час другої частини позачергового засідання 21 серпня
затвердило результати повної перевірки е-декларацій
Президента України ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Окупанти залякують кримських татар
штрафами і конфіскацією житла –
Джемілєв
Російська влада в анексованому Криму намагається
залякати кримських татар штрафами, за несплату яких у
них можуть забирати майно.

Донька Сущенка: Зустріч з батьком
перервали через півтори години, хоча
обіцяли три
Донька незаконно затриманого в Росії кореспондента
Укрінформу Романа Сущенка розповіла, що замість
дозволених на зустріч трьох годин, побачення з ним
тривало лише півтори.

Прокуратура запустить відеосервіс для
скарг з окупованого Криму
Прокуратура Автономної Республіки Крим планує надати
жителям окупованого півострова можливість дистанційно
подавати скарги за допомогою відеозв'язку.

ЕКСКЛЮЗИВ
Чому
кричать
пуцьвірінки?
Штрихи
політичної орнітології (Аналітика)
Небезпечні паралелі з пташиними правами у світі Дарвіна,
де виживають обман, підступність та шантаж. Людина є
стадною твариною, сказав одного разу відомий
англійський нейрохірург.

Зарано

почали

перемовини

Волкер
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Зарано почали перемовини
Сурков (Аналітика)

Волкер

і

Росія нібито вже згодна піти з Донбасу. Але на яких умовах
– питання ключове, а не другорядне. В Мінську відбулась
довгоочікувана зустріч спеціального представника США по
Україні Курта Волкера та помічника президента Росії
Владислава Суркова.

Хто і навіщо повіз уже “художників” до
Росії на «пленер» (Аналітика)
Підроблені документи, 100% закритість, фінансування з
фондів
агресора…
Невже
нема
підстав зупинити чуму “культурного зросійщення”?

Шампанське - універсальна мова любові,
щастя, миру та свободи - Кловіс Теттенже
(Інтерв'ю)
Французька компанія «Теттенже» (Champagne Taittinger)
є одним із найстаріших винних домів Шампані. Її було
засновано у 1734 році, і тоді вона носила ім`я свого ...

СУСПІЛЬСТВО
Гройсман: Причин для підвищення ціни на
газ для населення немає, крапка
Нині немає об’єктивних причин та підстав для підвищення
ціни на газ для населення. На цьому наголосив Прем’єрміністр України Володимир Гройсман під час розмови з ...

Школи самі вирішуватимуть, коли дітям
йти на канікули – Гриневич
Школи самі визначають структуру навчального року, МОН
встановлює лише дати початку та завершення
навчального процесу. Про це журналістам сказала міністр
освіти та науки Лілія Гриневич, ...

Киянам хочуть включити у рахунки
страхування будинків "від нещасних
випадків"
У Київській міськдержадміністрації хочуть включити як
складову тарифу на утримання будинків та прибудинкових
територій витрати на страхування.

У яких містах українці найбільше платять
за тепло
Тарифи на централізоване опалення житла в столиці
України, а також в обласних центрах Рівне та
Кропивницький, є найвищими в країні та ...
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Кропивницький, є найвищими в країні та ...

У МОЗ розповіли, чи безпечна вода для
купання на пляжах Одещини
Морська вода уздовж пляжів Одещини станом на 22
серпня
відповідає
за
санітарно-мікробіологічними
показниками нормативним вимогам і придатна для
купання.

СПОРТ
Рапірист Дмитро Чучукало приніс Україні
п'яте "золото" Універсіади
Український фехтувальник поповнив скарбничку збірної
України п'ятим "золотом" XXIX Всесвітньої літньої
Універсіади в Тайбеї (Тайвань).

Тхеквондистка
Ромоданова
принесла
Україні четверте "золото" Універсіади
Призер чемпіонату світу з тхеквондо Ірина Ромоданова
поповнила скарбничку збірної України четвертим
"золотом" XXIX Всесвітньої літньої Універсіади в Тайбеї
(Тайвань).

Гімнаст Олег Верняєв став дворазовим
чемпіоном Всесвітньої Універсіади
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег
Верняєв приніс Україні третє "золото" на XXIX Всесвітній
літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).
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