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ТОП
Міноборони заявляє про зменшення
інтенсивності вибухів у Балаклії
У місті Балаклія зменшилася інтенсивність вибухів на
складах і це дозволяє готуватися до локалізації події. Про
це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Порошенко: Вбивство Вороненкова - акт
державного тероризму з боку Росії
Президент України Петро Порошенко провів нараду з
силовиками щодо цинічного вбивства Дениса ...

Генпрокуратура розглядає дві
вбивства Вороненкова - Луценко

версії

Генпрокуратура розглядає дві можливі версії убивства
колишнього депутата російської Держдуми Дениса
Вороненкова. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко ...

"Мінськ" не працює, тому що Росія хоче
захопити всю Україну - Клімкін
Мінські угоди не працюють через те, що глобальна мета
Росії - повернення України до зони свого впливу
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Росії - повернення України до зони свого впливу в будьякий спосіб.

Джапарова: Сьогодні Крим - це в'язниця
Російська пропаганда маніпулює громадською думкою,
намагаючись показати світові красиве життя у Криму,
який після окупації перетворився на в’язницю.

СХІД
АТО: під Широкиним бойовики гатять з
танків і "Градів"
Обстріли позицій сил АТО не припиняються. Всього
зафіксовано 43 випадки відкриття вогню, у тому числі з
використанням зброї, забороненої Мінськими угодами.

АТО: Авдіївка залишається
ціллю бойовиків

головною

Головною ціллю бойовиків залишається Авдіївка та сусідні
райони. Про це розповів речник Міноборони з питань АТО
Олександр
Мотузяник,
повідомляє
кореспондент
Укрінформу.

У районі АТО запроваджені тимчасові
обмеження у зв’язку із загостренням
ситуації
У Донецькій області запроваджені тимчасові обмеження у
зв’язку із загостренням ситуації в районі АТО,
підвищенням
ризику
проникнення
диверсійнорозвідувальних груп.

УКРАЇНА
Президент затвердив "таємну" програму
розвитку ЗСУ до 2020 року
Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення
РНБО про "Про Державну програму розвитку Збройних
Сил України на період до 2020 року".

Ексклюзивні кадри
Вороненкова

з

місця

вбивства

Близько опівдня в Києві застрелили свідка у справі
Януковича
екс-депутата
Держдуми
Дениса
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Януковича
екс-депутата
Держдуми
Дениса
Вороненкова. Наша фотокореспондент однією із перших
побувала на місці злочину.

Ілля Пономарьов: Вороненков йшов на
зустріч зі мною
Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, якого
застрелили сьогодні в центрі Києва, йшов на зустріч з
відомим російським опозиційним політиком Іллею
Пономарьовим.

Генпрокурор: Свідчення Вороненкова
неодмінно будуть представлені у суді
Свідчення убитого сьогодні у Києві колишнього депутата
Держдуми РФ Дениса Вороненкова, надані ним у справі
про держзраду екс-президента Януковича, обов’язково
будуть представлені в суді.

Рада ухвалила закон щодо фінансового
оздоровлення Південмашу
Народні депутати ухвалили в цілому проект закону про
внесення змін до Закону України "Про фінансове
оздоровлення державного підприємства "Виробниче
об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.
Макарова".

УКРАЇНА І СВІТ
Рада ратифікувала кредитну
Угорщиною на €50 мільйонів

угоду

з

Верховна Рада ратифікувала Рамковий договір між
урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту
на умовах пов’язаної допомоги, вчинений 24 листопада
2016 року в Будапешті.

МЗС засуджує теракт у Лондоні: Такому
варварству немає жодного виправдання
Міністерство закордонних справ України засудило
терористичний акт, скоєний біля будівлі Парламенту в
Лондоні 22 березня, внаслідок якого загинули чотири
людини та сорок отримали поранення.

Технічна місія МВФ оцінить податкову
реформу в Україні
В Україні почала роботу технічна місія Міжнародного
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В Україні почала роботу технічна місія Міжнародного
валютного фонду, ключовим питанням цієї місії є оцінка й
рекомендації щодо концепції розвитку податкової служби.

Транш для України: МВФ обіцяє невдовзі
оголосити нову дату засідання
МВФ ближчим часом планує повідомити конкретну дату,
на яку перенесли засідання Ради директорів щодо
завершення третього перегляду виконання Україною ...

ЄБРР
виділить
$15
мільйонів
на
будівництво заводу з переробки томатів в
Україні
Європейський банк реконструкції і розвитку надасть
кредит на суму $15 млн групі «Агрофьюжн» для
будівництва третього заводу з переробки томатів.

Східний комітет німецької
започаткує
ініціативу
українське"

економіки
"Купуйте

Німецький бізнес допоможе визначити ті галузі економіки і
виробництва
в
Україні,
які
можуть
стати
конкурентоздатними на європейському ринку..

Україна проситиме авіаційні служби країн
ЄС зняти обмеження на регулярні рейси
Державна авіаційна служба України звернеться до
авіаційних служб країн - членів Європейського Союзу
щодо розгляду на двосторонньому рівні питання зняття
наявних обмежень на виконання регулярних повітряних ...

Польський експерт - про Балаклію: НАТО
має створити "військовий Шенген"
Росія може заперечувати будь-яку причетність до подій у
Балаклії, але довіра до РФ зараз є нульовою. Можливою
диверсією у Харківській області Москва дестабілізує
Україну

Росія закрила один з пунктів пропуску на
кордоні з Україною
Російська Федерація тимчасово припинила пропуск
автівок і людей навпроти пункту пропуску "Сеньківка", що
на Чернігівщині. Причини такого рішення допоки не
відомі.
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ПРАВА ЛЮДИНИ
Окупантський суд
Чийгозу до 8 липня

продовжив

арешт

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму
продовжив на три місяці, до 8 липня, арешт заступника
голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема
Чийгоза.

ЕКСКЛЮЗИВ
Навіщо в Москві «анонсували» вбивство
Максакової, а не Воронєнкова? (Аналітика)
Ще місяць тому новину про це розганяли в російському
сегменті ФБ. Між тим, російська Вікіпедія, схоже, дізналася
раніше за всіх…Президент Порошенко уже назвав те, що ..

Олег Козловський, начальник управління
СБУ в Луганській області (Інтерв'ю)
25 років тому Верховна Рада прийняла Закон «Про
Службу безпеки України». Співробітники Управління СБУ в
Луганській області зустрічають цей ювілей у ...

СУСПІЛЬСТВО
Сувенірна продукція
з'явилась у продажу

Євробачення-2017

Перша сувенірна продукція Євробачення-2017 з’явилась у
продажу на сайті офіційного магазину пісенного
конкурсу.Про це повідомляє прес-служба UA:Перший. "Усі
охочі вже можуть придбати брендовані футболки ...

Суперечка
навколо
Євробачення:
Кириленко пропонує ЄМС альтернативне
рішення
Трансляція виступу російської співачки Юлії Самойлової
українськими телеканалами порушує закони України. Про
це написав у своєму Twitter віце-прем'єр-міністр України
В'ячеслав Кириленко.
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