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ТОП
РФ під прикриттям навчань може
готуватися до наступальної операції РНБО
Росія може використати спільні з Білоруссю навчання
"Запад-2017" для підготовки до наступальної операції.

Україна проти Росії: експерт назвав
позитивні моменти від рішення суду ООН
Учорашнє рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо
попередніх тимчасових заходів за позовом України проти
Росії містить три позитивні моменти для нашої держави.

Російському тютюновому монополісту
TEDIS не місце в Україні - Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що
російському тютюновому монополісту не місце на
українському ринку. Про це міністр написав на своїй
сторінці у Твіттері.

Мартиненка затримали за махінації
урановим концентратом - НАБУ

з

Колишній народний депутат Микола Мартиненко
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Колишній народний депутат Микола Мартиненко
затриманий за підозрою у створенні злочинної організації
та привласненні, розтраті майна або заволодінні ним
шляхом зловживання службовим становищем.

ВАСУ відмовився розглядати
Шокіна про поновлення на посаді

позов

Вищий адміністративний суд відмовився розглядати позов
екс-генпрокурора Віктора Шокіна про поновлення його на
посаді. Таке рішення оголосив головуючий суддя
Валентин Морозов, повідомила Укрінформу

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко переконаний, що США ніколи
не визнають незаконної анексії Криму
Президент Петро Порошенко переконаний, що США
ніколи не визнають незаконної анексії Криму. Про це він
сказав у інтерв'ю телеканалу Sky News, повідомляє пресслужба глави держави.

Франція передала Україні обладнання для
дистанційного розмінування
Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала від
уряду Франції три системи знешкодження боєприпасів
«CTS Lance», які дають змогу на відстані 150 метрів
знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Порошенко вручив Броку орден Ярослава
Мудрого
Президент України Петро Порошенко вручив відомому
європейському політику Елмару Броку орден Князя
Ярослава Мудрого V ступеня. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Гройсман представить у Лондоні план
перспективних рішень і реформ
У липні в Лондоні на конференції, присвяченій реформам
в Україні, уряд представить план перспективних рішень і
реформ. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир
Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«Укравтодор» долучиться до будівництва
коридору між Балтійським і Чорним
морями
Наступного року «Укравтодор» долучиться до будівництва
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Наступного року «Укравтодор» долучиться до будівництва
транснаціонального коридору між Балтійським та Чорним
морем – Go Highway.

Безан сказав, як змусити Путіна поважати
міжнародне право
Міжнародній спільноті слід продовжувати політику ізоляції
президента РФ Володимира Путіна. Таку думку в інтерв'ю
Укрінформу висловив тіньовий міністр оборони Канади
Джеймс Безан.

УКРАЇНА
Розенко: Змушені ходити по всіх ефірах і
казати, що пенсійний вік не піднімуть
В рамках проведення пенсійної реформи питання
підвищення пенсійного віку для українців не на часі. Про
це журналістам сказав віце-прем'єр-міністр Павло
Розенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Банк
Ліхтенштейну
замішаний
у
виведенні активів з українського банку ФГВФО
Активи з ПАТ «Український професійний банк» (УПБ)
виводились через іноземний банк, схемне кредитування
пов'язаних осіб, підписання угод переуступки прав вимог
на невигідних умовах та придбання «сміттєвих» цінних
паперів.

В'ятрович
сказав,
чим
виправдання акції "Вісла"

загрожує

Акція "Вісла", яка розпочалася 28 квітня 70 років тому,
має отримати правову оцінку і бути засудженою як
Україною, так і Польщею. Спроби виправдати її є
аморальними та небезпечними.

З початку війни на
загинули 42 дитини

Донбасі

від мін

З початку війни на Донбасі від мін у районі конфлікту
загинуло 42 дитини, ще 109 - отримали поранення. Про
це повідомляє DW.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Арешт Сущенка можуть продовжити на
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Арешт Сущенка можуть продовжити на
два, а не три місяці - адвокат
Засідання суду у справі незаконно затриманого в РФ
кореспондента Укрінформу Романа Сущенка відбудеться
наступного тижня, і мова може йти про продовження
терміну його утримання під вартою на два

Справа
Хізб
ут-Тахрір:
одному
з
фігурантів висунули нове обвинувачення
В окупованому Росією Криму одному з фігурантів "справи
"Хізб ут-Тахрір" Енверу Мамутову висунуто обвинувачення
в спробі насильницького захоплення влади і зміни
конституційного ладу.

ПРАВОПОРЯДОК
Інтерпол
оголосив
у
керівників СК "Оранта"

розшук

екс-

Колишні голова наглядової ради НАСК "Оранта" Олег
Спілка і член наглядової ради Олександр Тимінський на
прохання України оголошені Інтерполом в міжнародний
розшук.

ГПУ підтверджує звільнення старшого
слідчого з особливо важливих справ Суса
Генеральна прокуратура підтвердила, що старшого
слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого
управління ГПУ Дмитра Суса звільнили за надання
неправдивої інформації під час декларування майна.

СУСПІЛЬСТВО
В Україні запрацював безкоштовний
мобільний додаток для скарг громадян
У Києві сьогодні презентували безкоштовний мобільний
додаток “Каратєль”, за допомогою якого українці можуть
поскаржитися на правопорушення.

У Києві офіціантів і продавців хочуть
перевести на українську
Київська міська рада прийняла в першому читанні проект
рішення щодо українізації в столиці сфери обслуговування
та реклами. За відповідне рішення проголосував 91
депутат, повідомляється на сайті Київради.

Укрзалізниця з червня на чверть підвищує
тарифи
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В ПАТ "Укрзалізниця" очікують отримати додаткові 7 млрд
грн від підвищення тарифів, яке, згідно з фінпланом
підприємства, має розпочатися 1 червня.

Джамала представить нову пісню під час
фіналу Євробачення-2017
Переможниця минулорічного Євробачення Джамала
представить під час фіналу конкурсу в Києві нову
пісню. Про це йдеться на сайті UA:Перший.

Потепління в Україну прийде за тиждень
Потепління в Україну прийде після 26 квітня. Про це
поінформував заступник директора Укргідрометцентру
Анатолій Прокопенко під час засідання Міжвідомчого
оперативного штабу в ДСНС, повідомляє кореспондент
Укрінформу.
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