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ТОП
Добробати: Іловайська
дезертирство,
а
командування

трагедія – не
недолугість

Представники добровольчих батальйонів, які потрапили в
Іловайський котел, вимагають виділити Іловайську
трагедію в окреме кримінальне провадження.

Київ закликає Пхеньян негайно припинити
"ракетні" провокації
Україна рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної
балістичної ракети і вважає, що у разі продовження
провокацій санкції Ради Безпеки ООН мають бути
доповнені та посилені.

Трамп - Пхеньяну: Всі варіанти відповідей
на пуск ракети в мене на столі
Президент США Дональд Трамп попередив Північну
Корею, що всі варіанти дій у відповідь на запуск
балістичної ракети лежать у нього "на столі".

Польща вручила ноту послу РФ: вимагає
доступу на місце Смоленської катастрофи
Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький вручив у
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Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький вручив у
вівторок послу Росії в Польщі Сергію Андреєву ноту
протесту через обмеження доступу до місця Смоленської
катастрофи.

Гройсман назвав ситуацію на
автогазу диверсією проти України

ринку

Прем’єр-міністр
Володимир
Гройсман
доручив
профільним міністерствам, Антимонопольному комітету,
Державній фіскальній службі та правоохоронним органам
розібратися з ситуацією на ринку

УКРАЇНА І СВІТ
НАТО перевірить українську армію на
стандарти Альянсу
До кінця жовтня поточного року планується фіналізувати
"інвентарний каталог" засобів ЗС України, які прописані
відповідно до критеріїв НАТО.

Меркель нагадала, що санкції з Росії
знімуть після виконання "Мінська"
Канцлер ФРН Ангела Меркель продовжує вважати, що
обмежувальні заходи проти Росії можна буде знімати
тільки після виконання Мінських домовленостей.

Український посол у Болгарії обурений
прапором "ДНР" на Шипці, вимагає
розслідування
Посол України в Болгарії Микола Балтажи вимагає
розслідування провокації під час урочистостей з нагоди
140-річчя Шипкинської епопеї.

Україна та Польща планують створити
спільний музейний простір
Україна та Польща планують створити спільний музейний
простір
в
рамках
транскордонного
культурного
співробітництва.

УКРАЇНА
Жебрівський просить СБУ і
перевірити
заяви
Савченко
контрабанду (Документ)

НАБУ
про

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський звернувся до СБУ і НАБУ для перевірки ...
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Бойовики зривають перемир'я: Україна
скликає скайп-конференцію "мінської"
групи
Українська сторона ініціює проведення 31 серпня
відеоконференції Тристоронньої контактної групи у зв'язку
з недотриманням режиму припинення вогню з боку
ОРДЛО.

Іловайська трагедія: у плани Москви не
входило віддавати стратегічний об'єкт
Бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто
Іловайськ - тривали з середини серпня 2014 року.
Українським військовим майже вдалося оволодіти містом,
але тут втрутилася російська армія.

Поза
законом:
Раді
пропонують
заборонити телефонний спам
Народні депутати від фракції "Народного фронту" Леонід
Ємець і Борислав Береза зареєстрували у Верховній Раді
законопроект щодо протидії телефонному спаму.

У Реви розповіли, що робити пенсіонерам,
яким бракує стажу
Особам, які не мають необхідного стажу і будуть виходити
на пенсію протягом найближчих трьох років, держава
виплачуватиме допомогу на рівні не менше прожиткового
мінімуму.

Дві третини пенсіонерів мають виплати,
нижчі
за
прожитковий
мінімум
Мінсоцполітики
В Україні у переважної більшості пенсіонерів розмір
виплат нижчий за прожитковий мінімум. Про це заявив
заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір під
час прес

ДП "Документ": буде ще одна хвиля
біометричного ажіотажу
Спад ажіотажу на закордонні біометричні паспорти
очікується на закінчення сезону відпусток в українців.
Про це у вівторок у коментарі журналістам заявив прессекретар ДП "Документ" Володимир Поліщук, ...

Політв'язню Балуху в Криму "шиють"
нову кримінальну справу
Проти політв'язня Володимира Балуха окупаційна влада в
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Проти політв'язня Володимира Балуха окупаційна влада в
Криму відкрила нову кримінальну справу. Про це
повідомляє Кримська правозахисна група.

ПРАВОПОРЯДОК
ДТП із Шуфричем-молодшим: винуватцю
оголосили підозру
Головне управління Нацполіції у місті Києві повідомило
про підозру 23-річному Нестору Шуфричу, який збив на
Bentley пішохода.

СБУ повідомила про підозру банді, яка
знищувала "ЗАлК" в інтересах Росії
Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури
повідомили про підозру членам міжнародного злочинного
угруповання, які підозрюються у навмисному знищенні
цілісного виробничого комплексу ...

Миколаївських політиків і
підозрюють у рейдерстві
вбивством

бізнесменів
і погрозах

Обшуки, які зранку тривають у відомих політиків і
бізнесменів
Миколаєва,
проводяться
у
рамках
кримінальних проваджень та спрямовані на протидію ...

Екс-чиновницю з Броварів
УКРОПу за мапу без Криму

вигнали

з

Вже колишній начальник відділу культури Броварської
міськради Інна Савченко, яка відповідала за оформлення
міської сцени до Дня Незалежності ...

Обшуки у Миколаєві: затримали ватажка
рекетирів "Мультика" - Луценко
В результаті спільної операції Генпрокуратури з СБУ в
Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера
злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному
середовищі як "Мультик".

ЕКОНОМІКА
У Порошенка є дві кандидатури на посаду
глави Нацбанку
Президент Петро Порошенко до кінця вересня внесе на
розгляд Верховної Ради кандидатуру на посаду голови
Національного банку України.
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Київстар з вересня піднімає тарифи
Київстар з 1 вересня 2017 року підвищує тарифи
контрактних тарифних планів. Найдешевший пакет
здорожчає вдвічі - до 70 гривень і більше, найдорожчий здорожчає з 850,00 грн до 1100,00 грн і більше.

ЕКСКЛЮЗИВ
Румунський "майдан": На ті самі граблі?
(Аналітика)
Масові протести спровоковані зусиллями правлячої
коаліції
знову
змінити
правила
гри
в
сфері
правосуддя. Румунія знову охоплена протестами.

Північно-корейські ракети над Японським
морем: драма, яка перетворюється на
фарс (Аналітика)
США не наважуються вдарити по КНДР, бо Росія і Китай
«в’яжуть їм руки». 29 серпня Північна Корея знову
запустила міжконтинентальну ракету. Цього разу вона ....

СУСПІЛЬСТВО
Гройсман "змусить ліквідувати" черги в
дитсадки за три роки
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє зробити так,
щоб через три роки в Україні не було черг у дитячі садочки
Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

В Україні відбудеться перший артфестиваль, присвячений Чорнобилю
З 30 серпня по 1 вересня у місті Славутичі, що на
Київщині,
відбудеться
перший
фестиваль
«CHERNOBYLING». Про це кореспондентові Укрінформу
повідомили організатори фестивалю.

Ціни на курятину в Україні обганяють
європейські - експерт
Незважаючи на те, що виробники курятини, отримали
половину бюджетних дотацій для аграрних підприємств,
ціни на цю продукцію в Україні вже обігнали, або
обганяють, європейські.

Ryanair наступного року точно полетить із
"Борисполя" - Омелян
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"Борисполя" - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що
переговори з ірландським лоукостом Ryanair тривають, та
прогнозує, що авіакомпанія почне здійснювати польоти з
аеропорту "Бориспіль" у 2018 році.

Мінсоцполітики: Максимальна пенсія в
Україні становить 10 тисяч 740 гривень
Максимальна пенсія в Україні нині складає 10 тисяч 740
гривень. Про це заявив заступник міністра соціальної
політики Микола Шамбір під час прес-конференції, ...

У Києві відкрили найбільший в Україні
паспортний центр
У Києві у вівторок відбувся запуск найбільшого в Україні
Центру з оформлення закордонних біометричних
паспортів та ID-карток. Про це у коментарі журналістам
заявив прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук,

За Оскар від України побореться фільм
"Рівень чорного"
Україна визначилася з номінантом на 90 церемонію
вручення "Оскара" у категорії "Найкращий фільм
іноземною мовою".

Український кліп переміг на міжнародному
фестивалі анімацій
Автор кліпу українського гурту "Zapaska" "Запитайся" Олег
Щирба виборов гран-прі у конкурсі музичних відео на
міжнародному фестивалі анімації Anibar..

Одержати житло можна на
фінансового лізингу - Кабмін

умовах

Уряд вніс зміни до статуту Державної іпотечної установи
(ДІУ), зокрема, надавши їй право запроваджувати
програми забезпечення житлом громадян України на
умовах фінансового лізингу.

СПОРТ
Юрій Вернидуб - кращий тренер 7 туру
чемпіонату України з футболу
Уряд вніс зміни до статуту Державної іпотечної установи
(ДІУ), зокрема, надавши їй право запроваджувати
програми забезпечення житлом громадян України на
умовах фінансового лізингу.
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Україна завершила Універсіаду-2017 із 36
медалями
На XXIX Всесвітній літній Універсіаді у Китайському Тайбеї
(Тайвань) у вівторок, 29 серпня, пройшов останній день
змагань для студентської збірної України.
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