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ТОП
Україна просить керівництво Єврокомісії
роз'яснити резонансну заяву Юнкера
Представник України при ЄС Микола Точицький просить
керівництво Єврокомісії надати роз’яснення з приводу
висловлювання президента ЄК Жана-Клода Юнкера
стосовно майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Смоленська
катастрофа:
у
Польщі
виявили нові докази провини чиновників
Упродовж останніх тижнів виявлено нові докази щодо
прогалин
польських
чиновників
у
підготовці
“Смоленського” візиту президента Лєха Качинського. Їх
долучено до слідства щодо так званої ...

На Донбасі ідентифікували понад 75
військових підрозділів РФ - InformNapalm
Представники міжнародної волонтерської спільноти
InformNapalm ідентифікували понад 75 військових
підрозділів Російської Федерації, які брали участь у
конфлікті на Донбасі.

Суд відпустив Шуфрича-молодшого на
поруки батька-депутата
Синові і тезку народного депутата Нестора Шуфрича
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Синові і тезку народного депутата Нестора Шуфрича
обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки його
батька. Таке рішення ухвалила слідчий суддя ...

Луценко про свою зарплату: Це багато,
але я ці гроші відпрацьовую
Глава ГПУ Юрій Луценко вважає справедливим рішення
Верховної Ради та уряду про підвищення зарплат
прокурорів. Про це він написав у Facebook.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна і Білорусь обговорюють "дорожню
карту" демаркації кордону
У Мінську проходить чергове засідання
українсько-білоруської демаркаційної комісії.
повідомляє Посольство України у Білорусі.

Спільної
Про це

Польський експерт припустив, як РФ
спробує
приховати
масштаби
"Запад-2017"
Роcія намагатиметься замаскувати справжні масштаби
навчань "Запад-2017", розбиваючи їх на декілька
невеликих, що не вимагає присутності іноземних
спостерігачів.

Інвестори США зацікавлені у зміцненні
економічної співпраці з Україною
Корпорація закордонних приватних інвестицій США
зацікавлена у зміцненні економічної співпраці з Україною.
Про це сказав президент ОРІС (Корпорації закордонних
приватних інвестицій США) Рей Вошберн під час зустрічі з

Американський
експерт:
США
слід
направити бойовий корабель в Азовське
море
США мають продемонструвати свою підтримку України,
направивши до Азовського моря бойовий корабель.

Австрія відмовила Іспанії в екстрадиції
Фірташа
Австрійська феміда відмовила у видачі Іспанії українського
бізнесмена Дмитра Фірташа. Таке рішення земельний суд
Відня ухвалив у вівторок. Документ є у розпорядженні
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Відня ухвалив у вівторок. Документ є у розпорядженні
Укрінформу.

Журналістку
російського
"Першого
каналу" депортують з України - СБУ
Журналістка "Первого канала" РФ Анна Курбатова буде
депортована до Росії примусово. Про це повідомила
речник СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

Військові експерти попередили про
загрози, які несе для України Керченський
міст
Будівництво Росією моста через Керченську протоку
створює нові загрози для національної безпеки України,
адже перекриття протоки після встановлення залізничної

Україна шокована угорською нагородою
Путіну - посол
Посол України в Угорщині Любов Непоп вважає, що
Дебреценський університет Угорщини має відкликати
присвоєну президенту Росії Володимиру Путіну

ЕКОНОМІКА
Провідна
нафтопереробна
компанія
Європи почала поставки газу в Україну
PKN Orlen у серпні, крім нафтопродуктів, почав
поставляти в Україну і природний газ. Про це enkorr
повідомили в ...

Україна продала свою частку в спільному
з РФ і Казахстаном ядерному підприємстві
Фонд держмайна України продав державний пакет акцій в
компанії
"Спільне
українсько-казахстансько-російське
підприємство з виробництва ядерного палива".

У Мінекономіки сказали, що гальмує
доступ українських труб на ринок ЄАЕС
Введення антидемпінгового мита на трубну продукцію в
розмірі 18,9%-37,8% не дає Україні можливості
конкурувати на ринку Євразійського економічного союзу.

УКРАЇНА
Турчинов:
Оборонний
бюджет-2018
становитиме не менше 5% ВВП
Оборонний бюджет України на 2018 рік становитиме не
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Оборонний бюджет України на 2018 рік становитиме не
менш ніж 5% від валового внутрішнього продукту. Про це
заявив секретар Ради національної безпеки і оборони ...

Скраплений газ має подешевшати до осені
- Порошенко
У другій половині вересня цього року ціна на скраплений
газ зменшиться, а винні у порушеннях будуть притягнені
до відповідальності.

Закон про деокупацію Донбасу готовий Турчинов
Закон про деокупацію Донбасу готовий до внесення на
розгляд парламенту. Про це секретар Ради національної
безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив

Євробаскет-2017:
ілюзій

турнір

без

мети

та

Головні фаворити чемпіонату – Іспанія, Сербія, Литва та
Франція. Сьогодні стартує чемпіонат Європи з баскетболу
серед чоловічих команд. Турнір проходитиме за форматом
Євробаскета-2015 «чотири країни – чотири групи».

ПРАВОПОРЯДОК
Як
"авторитет"
керує
політиком:
правоохоронці оприлюднили розмову
"Мультика"
Правоохоронці
опублікували
аудіозапис
розмови
кримінального авторитета "Мультика" з Миколаєва з
головою фракції "Опоблок" у Миколаївській міській раді
Володимиром Фроленком.

Автівкою Димінського під час аварії
керував не охоронець – експертиза ДНК
Експертиза ДНК підтвердила, що охоронець бізнесмена,
власника ФК "Карпати" Петра Димінського, який взяв на
себе відповідальність за смертельну ДТП, не був за
кермом автомобіля.

У Харкові поліція кваліфікувала напад на
депутата-антикорупціонера як хуліганство
В результаті спільної операції Генпрокуратури з СБУ в
Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера
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Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера
злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному
середовищі як "Мультик".

ПРАВА ЛЮДИНИ
У
Клімкіна
прокоментували
зниклого в Білорусі українця

пошуки

Українські дипломати роблять усе можливе, щоб з’ясувати
місцезнаходження зниклого в Білорусі Павла Гриба, попри
відсутність належного рівня співпраці з білоруської
сторони.

На "кримського диверсанта" Захтея
завели ще одну справу - журналіст
Проти так званого "кримського диверсанта" Андрія Захтея,
який уклав угоду із слідством, окупаційна влада Криму
порушила ще одну кримінальну справу за звинуваченням
у незаконному придбанн ...

Справа Умерова: "суд" таки заслухав
свідчення кримськотатарською
У середу на засіданні суду у справі Ільмі Умерова
виступили чотири свідки, які давали свої свідчення
кримськотатарською мовою, відстоюючи таким чином свої
національні та громадянські права.

ЕКСКЛЮЗИВ
Справа про «сепаратистську» мапу в
Броварах, в якій тупість помножена на
жадібність (Аналітика)
Чи уникнуть відповідальності автори скандального
зображення
України
без
Криму
та
частини
Донбасу? Справу про розміщення «обрізаної» мапи
України до Дня Незалежності перед міськрадою ...

Морська блокада Криму: кого не покарала
Україна, того «карають» небеса (Аналітика)
Два судна-порушники арештовані, два пішли на дно, і ще
одне розкололося навпіл. Власники решти – начувайтеся!
Незважаючи на складну політичну ситуацію навколо
анексованого Росією українського ....

СУСПІЛЬСТВО
Монетизація субсидій: у Реви нагадали,
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Монетизація субсидій: у Реви нагадали,
що завтра спливає термін подачі заяв
Термін
подання
заяв на
монетизацію
частини
невикористаних суд субсидій закінчується 31 серпня.

В Одесі навчатимуть кавуновому карвінгу
Цими вихідними, 2-3 вересня, в одеському парку Перемоги
в районі колонади відбудеться фестиваль "Кавунове
місто". Про це повідомляє Культурометр. "На фестивалі
влаштують концерт талантів, покази, вікторини та ...

Українські товари досі мають попит у Росії
- Мінекономрозвитку
Українські товари досі користуються попитом на
російському ринку, незважаючи на в'їзне мито. Про це
заявила заступник міністра економічного розвитку і
торгівлі

Між Києвом і Каїром з'являться прямі
авіарейси
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 6 квітня 2018
року запустить прямі рейси з Києва до столиці Єгипту
Каїра. Про це свідчать дані системи бронювання
авіаперевізника, повідомляє avianews.com.

В Японії знайшли український фільм 1930
року, що вважали втраченим
Український науковий фільм "Людина і мавпа" (1930), який
вважали втраченим, випадково знайшли у Токійському
кіноархіві. Про це повідомляється на сторінці Міністерства
культури у Facebook.
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