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ТОП
Меркель – Макрон: "шкільне" перемир'я
на Донбасі не дотримується (Заява)
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції
Еммануель Макрон констатували, що незважаючи на
домовленості, досягнуті у "нормандському форматі", ...

США не розсекречують докази збиття
терористами МН17 - посол Теффт
США не розкривають наявні доказів того, що
малайзійський Boeing у липні 2014 року був збитий на
сході Донецької області України з підконтрольної ...

Порошенко провів у Краматорську нараду
про ситуацію в АТО
Президент Петро Порошенко прибув із робочою поїздкою
до Краматорська Донецької області, де провів нараду з
військовими щодо ситуації в зоні проведення АТО.

Київенерго нарахувало жителям столиці
3,6 мільярдів боргу за тепло
Напередодні
нового
опалювального
сезону
борг
споживачів столиці України за тепло становить 3,6 млрд
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грн. Про це Укрінформу повідомили в ПАТ "Київенерго".

Ярмоленко
"Боруссії Д"

офіційно

став

гравцем

Дортмундська "Боруссія" на своїй сторінці в Facebook
повідомила, що Лідер київського футбольного клубу
"Динамо" Андрій Ярмоленко став гравцем клубу.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна
вивчає
хорватський
досвід
повернення територій - Ірина Геращенко
Українська сторона вивчає досвід Хорватії з повернення
окупованих територій та пошуку порозуміння і разом з тим
відповідальності для злочинців.

Росія пригнала на Донбас три ешелони з
танками і паливом
З території Російської Федерації на тимчасово окуповану
територію Донбасу минулого тижня прибули три
залізничні ешелони з танками і 25 цистернами з
паливом. Про це поінформував на брифінгу у понеділок
речник Міністерства

Посол Польщі їде до Краматорська та
Авдіївки
У вівторок, 29 серпня, посол Польщі в Україні Ян Пєкло
відвідає в Донецькій області Краматорськ і Авдіївку. Про це
повідомили в департаменті інформаційної та внутрішньої

Газпром вже дійшов до Верхового суду
Україні зі скаргою на штраф АМКУ
До Верховного суду України надійшла заява публічного
акціонерного

товариства

"Газпром"

про

скасування

штрафу Антимонопольного комітету України.

Німеччина надає Україні “дитячий грант”
на €1,5 мільйона
Німеччина виділяє додатково 1,5 млн євро гуманітарної
допомоги Україні у рамках програм Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців.

УКРАЇНА
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УКРАЇНА
НАЗК
про
е-декларації
конфлікту інтересів немає

Порошенка:

Національне агентство з питань запобігання корупції за
результатами повної перевірки декларацій Президента
України Петра Порошенка за 2015 і 2016 роки ...

У процесі реформи зростуть і "пенсійні
надбавки" – Гройсман
Проект пенсійної реформи передбачає підвищення із 1
жовтня розміру мінімальної пенсії і, як наслідок, будуть
перераховані прив’язані до неї надбавки.

МінТОТ
прозвітує
про
роботу
з
реінтеграції Донбасу наприкінці року Черниш
Звіт про роботу Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з
реінтеграції окремих територій Донецької та Луганської ...

Кримські окупанти по тривозі підняли всю
авіацію
В окупованому Криму, а також по усьому півдню РФ, в
понеділок по сигналу бойової тривоги підняли усю авіацію,
що дислокується там, і об'єкти ППО Росії.

Порошенко анонсував зміни у діяльності
спостерігачів ОБСЄ на Донбасі
Президент Петро Порошенко заявив про досягнення
домовленостей
у
питанні
координації діяльності
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Безкоштовно отримати інформацію про
власників компаній відтепер можна в
Opendatabot
Українці відтепер можуть безкоштовно отримувати
інформацію про власників компаній, а також сповіщення
про зміну власника у базі відкритих даних Opendatabot.

ПРАВОПОРЯДОК
Заступник мера Ірпіня
бюджету отримав підозру

за

“дерибан”

Прокуратура Київської області повідомила першому
заступнику Ірпінського міського голови про підозру в тому,
що спільно з міським головою та іншими особами ...
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У Чернігівському СІЗО до смерті забили
ув’язненого
На території Чернігівського слідчого 26 серпня сталася
бійка, в результаті якої одна людина загинула. Поліція
досліджує обставини даного вбивства.

Справа Умерова: в суд направили
обвинувальний акт щодо екс-прокурора з
Криму
Прокуратура АР Криму направила до суду обвинувальний
акт
стосовно
колишнього
прокурора
кримської
прокуратури Олега Саргінова, який обвинувачується у
державній зраді.

Новий адвокат Януковича каже, що не
встигне до 6 вересня вивчити справу
Новий державний адвокат екс-президента Віктора
Януковича у справі про держзраду Максим Герасько
направив до Оболонського райсуду Києва клопотання, ...

На оформителів сцени у Броварах завели
справу за посягання на цілісність України
Броварська прокуратура здійснює досудове розслідування
у кримінальній справі за фактом розміщення карти України
без Криму, Донецької та Луганської областей на святковій
сцені у Броварах у День Незалежності.

Корупція у НАЗК: суд переніс розгляд
апеляції Радецького
Апеляційний суд Києва переніс на 25 вересня розгляд
скарги екс-члена Національного агентства з питань
запобігання та протидії корупції Руслана Радецького на
рішення суду про притягнення його до ...

СБУ показала "врожай" антиукраїнських
спільнот у російських соцмережах
Співробітники Служби безпеки України протягом серпня
припинили діяльність декількох адміністраторів, які
підтримували антиукраїнські спільноти у соцмережах
«вКонтакте» та «Одноклассники».

ПРАВА ЛЮДИНИ
Лутковська просить омбудсмена
встановити місцезнаходження Клиха

РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Вікторія
Лутковська
звернулась
до
російського
омбудсмена Тетяни Москалькової ...
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омбудсмена Тетяни Москалькової ...

До МЗС Білорусі направили ноту через
зникнення сина українського офіцера
Посольство України в Білорусі надіслало ноту Міністерству
закордонних справ країни з проханням встановити
місцезнаходження зниклого 19-річного юнака Павла
Гриба.

ЕКОНОМІКА
У Мінекономіки заперечують, що ціни на
автогаз "лізуть вгору" через санкції СБУ
У
Міністерстві
економічного
розвитку
і
торгівлі
заперечують зростання цін на скраплений газ через
санкції СБУ.

Український імпорт зростає швидше, ніж
експорт - експерт
Підсумки першого півріччя показали, що імпорт до України
зростає більшими темпами, ніж експорт. Про це заявив
директор
Української
асоціації
постачальників
торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці
у Facebook.

Акціонери вирішили припинити діяльність
"Апекс-банка"
Акціонери "Апекс-банка" 23 серпня затвердили рішення
про припинення банківської діяльності без припинення
юридичної особи. Про це йдеться в протоколі
позачергових загальних зборів акціонерів.

ЕКСКЛЮЗИВ
Вічний двигун - мрії
реальність (Аналітика)

переходять

у

Подорожі на ракеті з вічним двигуном або підйом
космічним ліфтом стали реаліями осяжного майбутнього
На
планеті
Земля
практично
не
залишилося
недосліджених місць, адже людство ...

Як Курт Волкер спростував Владислава
Суркова (Аналітика)
Нова «холодна війна» стала фактом, і Україна має сповна
цим скористатися. Одразу після зустрічі в Мінську 21
серпня спеціального представника США по Україні Курта
Волкера з Владиславом Сурковим - помічником ...
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Волкера з Владиславом Сурковим - помічником ...

СУСПІЛЬСТВО
Держгеокадастр: з 1 вересня земельні
відносини
моніторитимуть
за
140
показниками
З 1 вересня 2017 року в Україні буде здійснюватися
регулярний моніторинг ключових показників у сфері
землекористування, інформація про які буде доступна
громадянам.

Нацрада оштрафувала 80 закарпатських
ЗМІ
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення
оштрафувала в минулому та цьому році 80 закарпатських
операторів кабельного ...

Більшість
першокласників
Одеси
навчатимуться в україномовних класах
У нинішньому навчальному році близько 11 тисяч
одеських першокласників прийдуть до шкіл міста, в тому
числі 6 з половиною тисяч, згідно з заявами батьків,

Київ і Любляну з'єднає прямий авіарейс
Словенська авіакомпанія Adria Airways із 29 жовтня
розпочне польоти за маршрутом Любляна – Київ –
Любляна. Про це повідомляє ЦТС із посиланням на EXYU Aviation News.

Українка вперше з'явиться в модельному
шоу Victoria's Secret
Українська модель Дар'я Хлистун стала першою
українкою, яка візьме участь в масштабному шоу Victoria's
Secret 2017. Про це модель повідомила в Instagram.

СПОРТ
Беломоїна
виграла
маунтінбайку

Кубок

світу

з

Українка Яна Беломоїна стала володарем Кубка світу з
маунтінбайку в Валь-ді-Соле (Італія). На фінальному етапі
в італійському Валь-ді-Соле українка фінішувала другою,

Велоспорт: Олег Канака – чемпіон світу
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Велоспорт: Олег Канака – чемпіон світу
серед юніорів

Чемпіон Європи-2017 велотрековик Олег Канака виборов
звання чемпіона світу серед юніорів у груповій
гонці. Студент Львівського училища фізичної культури у
кваліфікаційних заїздах відібрався у фінал ...
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