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ТОП
Україна у Мінську заявила: жодних
"референдумів" на окупованому Донбасі

Українська сторона на засіданні політичної
підгрупи Тристронньої контактної групи з
мирного врегулювання ситуації на Донбасі
чітко заявила росіянам, що про жодні
референдуми на окупованих територіях не
може бути й мови.

ЄСПЛ закликає Сенцова припинити
голодування

Європейський суд з прав людини ухвалив
рішення щодо забезпечувальних заходів
щодо незаконного засудженого українського
режисера Олега Сенцова...
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Фейгін: У Лефортово з'явився ще один
українець, затриманий ФСБ

У СІЗО в Москві з'явився ще один
українець, затриманий ФСБ Росії, —
провідник з Рівного Сергій Бугайчук.

Без права на умовне та амністію: Луценко хоче
посилити покарання за смертельні ДТП

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про
необхідність скасування умовних термінів
як виду покарання у разі вчинення ДТП зі
смертельними наслідками.

Укрпошта продовжила термін виплати пенсій
до 28 липня

В "Укрпошті" і Міністерстві соціальної
політики сподіваються розібратися з
проблемою щодо затримок у виплаті пенсій
вже в найближчі дні.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна закликає ОБСЄ розслідувати
шпигунський скандал на Донбасі

Українська сторона закликає керівництво
ОБСЄ провести розслідування щодо
можливого викрадення персональних даних
спостерігачів Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ на Донбасі.

Танки на Донбасі: Марчук порадив ОБСЄ
вивчити статтю «Московского комсомольца»

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ
мусить детально вивчити публікацію
російського видання «Московский
комсомолец» про те, чим зараз озброєні
проросійські бойовики на окупованому
Донбасі.
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Справа Укртрансаміаку: Швейцарія передала
ГПУ докази проти людини Януковича

Федеральне відомство юстиції Швейцарії
передало Генеральній прокуратурі України
документи, які стосуються схеми
розкрадання коштів державного
підприємства "Укртрансаміак".

РФ "полює" на українських моряків після
затримання "Норда" - Слободян

Помічник голови Державної прикордонної
служби Олег Слободян вважає, що Росія
мститься Україні за затримання моряків із
керченського судна "Норд", тому і
затримала саме сімох українських моряків.

Український стартап зібрав в Польщі майже
$5 мільйонів

Три польські фонди вклали в український
стартап CallPage 17 млн злотих (приблизно
4,5 млн долларів).

Україна і Греція розширюють співпрацю в
інформаційній сфері

Українське національне інформаційне
агентство "Укрінформ" та інформагентство
Греції ANA-MPA домовилися про
розширення професійного співробітництва
на двосторонній основі, а також...

УКРАЇНА
Гройсман наполягає на негайних заходах для
зменшення аварій на дорогах

Прем'єр-міністр України Володимир
Гройсман вважає, що наразі потрібно
негайно вжити заходів для налагодження
оперативного контролю за станом
аварійності на дорогах.
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Ситуація майже критична: в КМДА просять
зібрати держкомісію через позицію Нафтогазу

Столична влада Києва закликає уряд
розглянути ситуацію з газопостачанням
столиці у рамках Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.

НБУ спростив залучення зовнішніх кредитів

НБУ запровадив зміни до валютного
законодавства, що дають змогу
автоматизувати процедуру реєстрації/
анулювання зовнішніх договорів
кредитування в іноземній валюті, а отже...

Мінфін залучив до бюджету майже 5 мільярдів
від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 24 липня
2018 року на аукціоні з розміщення
облігацій внутрішніх державних позик
(ОВДП) залучило до держбюджету 1,209
млрд грн, 71,511 млн доларів США і 60,499
млн євро.

Дніпроазот” пропонує запорізьким
водоканалам хлор удвічі дорожче, ніж раніше ОДА

Дніпроазот назвало нову ціну, за якою
збирається продавати Запорізькій області
хлор для знезараження води, - 47 тис. грн
за тонну, що більш ніж удвічі перевищує
попередню ціну.

ПОЛІТВ'ЯЗНІ
Порошенко заснував стипендію імені Левка
Лук’яненка для бранців Кремля

Президент Петро Порошенко заснував
державну стипендію імені Левка Лук’яненка
для підтримки заручників, які утримуються в
російському полоні.
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36 росіян на бранців Кремля: Київ ініціює
засідання групи з Денісовою та Москальковою

Київ ініціює проведення на наступному
тижні спільного засідання за участі
омбудсменів України Людмили Денісової та
Росії Тетяни Москалькової для
розблокування питання обміну 36
утримуваних в Україні росіян...

Справа Хізб ут-Тахрір: ФСБ погрозами
намагалася вибити свідчення у Зейтуллаєва

Співробітники ФСБ погрозами намагалися
вибити у в'язня у російській в'язниці
фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Руслана
Зейтуллаєва свідчення проти іншого
кримського татарина Енвера Сейосманова.

ПРАВОПОРЯДОК
Водію Hummer, який збив дівчинку в Києві,
оголосили ще одну підозру

Водію автомобіля Hummer, який на смерть
збив 10-річну дівчинку в Києві, оголошено
ще одну підозру - у залишенні без
допомоги.

Хресна хода МП: Банкову попереджають про
можливі провокації за гроші Новинського

Представники громадськості занепокоєні
можливими провокаціями під час хресної
ходи Української православної церкви
Московського патріархату у п'ятницю, 27
липня, з метою зриву отримання Томоса
про автокефалію.

ЕКСКЛЮЗИВ
Назар Холодницький: Відставка? Догана?
«Довгий ящик»?

Чекаємо рішення Кваліфікаційнодисциплінарної комісії щодо керівника САП,
Назара Холодницького…
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Архіви КҐБ: академік Бажан очима донощиків

Укрінформ ознайомився з архівами КДБ, які
нині зберігаються в архіві СБУ

Чи є майбутнє у «дволикого» палацу Ксідо?

У Хмільнику на Вінничині руйнується
пам'ятка архітектури, яка могла б стати
візитівкою курорту або й усього Поділля

Як закарпатці туристів «впольовують»? А
фестивалями!

Репортаж у гумових чоботях – з фестивалю
на гірському перевалі, що десь «у дідька за
дверима»…

СУСПІЛЬСТВО
Соціологи з'ясували, наскільки щасливі
українці

Більше половини українців (63 відсотки)
почуваються щасливими, що на 10% більше
порівняно з минулим роком.

Усик погодився на бій з Беллью у
Великобританії - ЗМІ

Абсолютний чемпіон світу український
боксер Олександр Усик проведе наступний
бій проти чемпіона WBC британця Тоні
Беллью.
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Українські школярі вибороли три медалі на
міжнародній олімпіаді з біології

Українські школярі здобули три медалі на
міжнародній олімпіаді з біології, яка
проходила в Тегерані (Іран).

У Карпатах гуцульські ватаги зазіхнуть на
новий рекорд України

В Івано-Франківській області в четвер, 26
липня, гуцульські ватаги зійдуться на свято
"Полонинський клич", під час якого на
полонині Горган планують встановити
рекорд України.

Коропський ярмарок кличе на сільський
карнавал

Найближчої суботи в містечку Короп
Чернігівської області відбудеться
традиційний Миколаївський ярмарок із
веселим сільським карнавалом.

Киян попереджають, що за борги
відключатимуть світло

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі"
попереджає споживачів про відключення
електроенергії у разі наявності
заборгованості.
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