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ТОП
Порошенко: Ми стримуємо армію в п'ять
разів більшу, ніж наша
Президент України Петро Порошенко переконаний, що
саме Мінські домовленості дали Україні час для розвитку
військового будівництва.

У Мінську домовилися про новий режим
тиші на Донбасі
Учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання
ситуації на Донбасі домовилися в Мінську про новий режим
тиші з 25 серпня. Про це у Facebook повідомила ...

Міністр оборони США прибув до України
Міністр оборони США Джеймс Меттіс прибув до України.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, літак щойно
приземлився в аеропорту "Бориспіль". Як повідомляв
Укрінформ, Меттіс візьме участь в урочистостях до 26-ї ...

Трамп привітав Порошенка з Днем
Незалежності
Президент України Петро Порошенко отримав вітання від
Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа
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з нагоди 26-ї річниці Незалежності України..

Американське посольство оригінально
привітало українців із Днем незалежності
Відео опубліковано на сайті YouTube. Працівники
посольства Сполучених Штатів у Києві на чолі із Марі
Йованович привітали українців з Днем незалежності, ...

Які насправді потрібні санкції, або Росія
має програти цю війну - беззаперечно, без
варіантів (Аналітика)
Історія переконливо свідчить: тільки тотальна поразка
може примусити Росію до значущих змін, здатних
гарантувати світові мир.

УКРАЇНА І СВІТ
Міністр енергетики США відвідає Україну
29 серпня - Фонд Блейзера
Міністр енергетики США Рік Перрі прибуде з робочим
візитом до України 29 серпня. Про це повідомив
виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег

Расмуссен: Українцям свобода дісталася
високою ціною
Екс-генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен наголошує, що на
26-у річницю Незалежності держави українці захищають
свою землю від агресора, що є важливим чинником для
усієї євроатлантичної безпеки.

Посол Литви: Світ має пам'ятати про
наслідки "пакту Молотова - Ріббентропа"
Світ повинен пам'ятати, до яких наслідків призвів свого
часу "пакт Молотова - Ріббентропа", і не повторювати
помилок XX століття. Про це заявив посол Литовської
Республіки в Україні Марюс Януконіс на презентації ...

Запад-2017:
Україна
направить
спостерігачів на навчання РФ і Білорусі
У період з 16 по 20 вересня за ходом російсько-білоруських
навчань "Запад 2017" спостерігатимуть двоє українських
верифікаторів. Про це інформує прес-служба Генштабу
Збройних Сил України.

Ірак
дозволив
імпорт
продукції
птахівництва
з
України
Держспоживслужба
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З 23 серпня 2017 року знято заборона на експорт продукції
птахівництва з України до Іраку, яка діяла у зв'язку зі
спалахами пташиного грипу на території України.

ГПУ:
Жириновського
підозрюють
у
фінансуванні тероризму - купляв Гіві
машини
Генпрокуратурою складено повідомлення про підозру
громадянину
РФ
Володимиру
Жириновському
у
фінансуванні тероризму.

УКРАЇНА
Порошенко: Російських окупантів від
українського прапора корчить, як чортів
від ладану
Обов’язком нинішнього покоління українців є докладання
максимуму зусиль, аби синьо-жовтий національний ...

Кравчук: Суть філософії Росії - немає
людини, є "страна"
Перший Президент України Леонід Кравчук, заявив, що
суть філософії Росії полягає у тому, що немає людини, а є
"страна". ..

Чубаров певен,
звільнять

що

Крим

невдовзі

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат
Чубаров привітав усіх з Днем Державного Прапора України
і висловив упевненість, що

СБУ має дані про підготовку провокацій на
День Незалежності - Грицак
Служба безпеки України має чимало матеріалів про
підготовку провокацій на День Незалежності. Про це заявив
голова СБУ Василь Грицак, повідомляє Радіо Свобода.

ICTV дозволили переоформити ліцензію
ТОВ "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV)"
змінює свій логотип, Національна рада з питань
телебачення і радіомовлення дозволила телерадіокомпанії
переоформити ліцензію на мовлення.

ПРАВОПОРЯДОК
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Полякову з п'ятої спроби вдягли браслет
Правоохоронці надягли електронний браслет стеження на
народного депутата Максима Полякова. Про це у Facebook
повідомив сам Полякова.

Медіа показали, хто був за кермом авто
Димінського перед смертельною ДТП
Львівські медіа отримали відео з міських камер
спостереження, де чітко простежується, що за кермом
автомобіля Мercedes, який скоїв смертельну ДТП,
перебував чоловік у білій сорочці із коротким рукавом.

Запобіжний захід Насірову продовжили до
21 жовтня
Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про
продовження запобіжного заходу відстороненому голові
Державної фіскальної служби Роману Насірову до 21
жовтня.

ЕКОНОМІКА
НБУ скасував ліміт на зняття валюти з
банківських рахунків
Національний банк України скасовує останні обмеження на
видачу коштів з банківських рахунків. Про це повідомляє
прес-служба НБУ.

Ахметов перерахував 1,32 мільярда за
купівлю трьох обленерго
Компанія Ornex Limited, що входить до СКМ Ріната
Ахметова, перерахувала до держбюджету 1,32 мільярда
гривень за придбані в ході аукціонів блокпакети акцій трьох
енергокомпаній.

ЕКСКЛЮЗИВ
Хотіли зекономити на газу? То будете
їздити на солярці! (Аналітика)
Ще пару гривень за літр автогазу - і дизельне авто виграє
економну конкуренцію з-поміж інших автомобілів. В Україні
підскочили ціни на газове паливо для авто. Подекуди вони

«Боліваріанський
(Аналітика)

кінь»

для

Путіна

...або Чому крах російського режиму може бути напряму
пов’язаний із Венесуелою? Всебічна криза, що охопила
латиноамериканську країну, має дві причини: по-перше,
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зазнала нищівної поразки модель
сторіччя» авторства Уго Чавеса, ...

«соціалізму

XXI

Російська
пропаганда
очима
американського журналіста (Аналітика)
«Sputnik» лише прикривається журналістикою, створюючи
наратив
сумніву
та
підриваючи
репутацію
США. Американський журналіст з Вашингтона Ендрю ...

Ми реалісти, ілюзій не маємо, тому обмін,
напевно, єдиний можливий варіант Анжеліка та Юлія Сущенко (Інтерв'ю)
У ніч на 22 серпня дружина Романа Сущенка Анжеліка та
його донька Юлія повернулися з Москви, де в слідчому
ізоляторі “Лефортово” мали давно очікувану зустріч ...

СУСПІЛЬСТВО
Розумні ціни на ліки: Кабмін схвалив
концепцію реформи
Кабінет Міністрів схвалив Концепцію реформування
механізмів публічних закупівель лікарських засобів та
медичних виробів, що передбачає створення в Україні ...

Топ-26 "незалежних" книжок для українців
Підготували добірку важливих для українського читача
книжок до Дня Незалежності. "Червоний" Андрій
Кокотюха: Похвала від ворога — то найліпша похвала… Ця
книжка — це три розповіді про Данила Червоного від його
найзапекліших ворогів.

Нескорені: 26 світлин Незалежності
Державі Україна – 26. Вік розвитку, вибору та самостійних
рішень. Як росла, чому вчилася й чого досягала наша
країна протягом періоду дорослішання – про це на 26
світлинах Укрінформу. Це те – що ми маємо, й те, що...

У Нацмузеї історії України стартував артпроект "Мистецтво Незалежності"
У Національному музеї історії України презентовано артпроект «Мистецтво Незалежності», основу якого складають
фотографії та живопис учасників АТО.

Як відзначають День Державного Прапора
України
В Україні сьогодні, 23 серпня, відзначається День
Державного Прапора. Свято встановлено згідно з указом
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Президента від 23 серпня 2004 року для вшанування
багатовікової історії українського

Короткий
гід
зі
Незалежності у Києві

святкування

Дня

На нас чекає чотири дні вихідних , а отже, можна встигнути
все! Пропонуємо огляд найцікавіших подій 23 - 27 серпня.
Заплив у ластах Duck Run 2017
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