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ТОП
Санкції проти РФ: указ Порошенка набув
чинності
Указ Президента № 133/2017 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017
року "Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів

Рада заборонила георгіївську стрічку
Верховна Рада ухвалила закон 2987 "Про внесення
доповнення до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо заборони виготовлення та
пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

«Вконтакті», «Однокласники», «Яндекс»,
«1С»… - туди вам і дорога! (Аналітика)
Указ президента про блокування
низки російських
ресурсів вподобали не всі. Але це той випадок, коли
ліпше перетерпіти. 15 травня президент України Петро
Порошенко, ввів у дію рішення РНБО від 27 квітня ...

Радбез:
держустанови
переведуть на українське ПЗ

терміново

Заборона на використання російського програмного
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Заборона на використання російського програмного
забезпечення, компанії-виробники якого підпадають під
санкційний список, торкнеться і державних та бюджетних
установ.

Штаб
АТО
спростовує
захоплення
бойовиками "сірої зони" біля Донецька
У штабі антитерористичної операції спростували
захоплення російсько-терористичними військами нових
позицій в сірій зоні під Пісками поблизу Донецька.

Фонд держмайна просить
приватизацію Укртелекому

скасувати

Фонд держмайна України звернувся до суду з позовом про
розірвання
договору
купівлі-продажу
акцій
ВАТ
"Укртелеком" від 2011 року. Про це повідомляється на
сайті ФДМУ.

ВР забрала
Артеменка

депутатський

мандат

в

Верховна Рада ухвалила рішення про зняття депутатських
повноважень з народного депутата Андрія Артеменка. За
таке рішення проголосували 244 парламентаря.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна та Мальта домовилися про
співпрацю у сфері освіти, молоді та
спорту
У присутності Президента України Петра Порошенка та
Прем'єр-міністра
Мальти
Джозефа
Муската
було
підписано низку документів у сфері вищої освіти, молоді і
спорту.

Гройсман
хоче
залучити
ізраїльські
технології до реформи охорони здоров'я
Медичні та фармакологічні технології Ізраїлю, визнані
одними з найкращих у світі, можуть бути максимально
корисними для України в контексті реалізації оголошеної
урядом реформи сфери охорони здоров'я.

Полторак - представникам Бундестагу: РФ
не виконала жоден з пунктів "Мінська"
Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак
заявив, що продовження запроваджених санкцій стосовно
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заявив, що продовження запроваджених санкцій стосовно
Російської Федерації повинно залишатися й надалі.

Суд відхилив касацію Газпрома на
виплату 172 мільярдів за рішенням АМКУ
Вищий госпсуд залишив без задоволення касаційну скаргу
Газпрома на рішення судів попередніх інстанцій, які
зобов'язали її виплатити штраф і пеню 172 млрд грн за
зловживання монопольним становищем на ринку.

Однопартієць Трампа: Вільні Крим і
Донбас - умова для партнерства США і
Путіна
Президент США Дональд Трамп погодиться на
партнерські стосунки з Росією лише після того, як вона
звільнить Крим і припинить війну на Донбасі, і президент
РФ Путін це добре зрозумів.

Геращенко розказала, як Росія у Мінську
"вимахувала" інцидентом на Євробаченні
На зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську
представники РФ та ОРДЛО на вимоги української сторони
покарати винних у сексуальному домаганні до
представниці місії ОБСЄ

ПРАВОПОРЯДОК
З фігурантів мукачівської справи зняли
обвинувачення в тероризмі
Мукачівський міськрайонний суд продовжив розгляд
справи щодо стрілянини за участі правоохоронців та
бійців «Правого сектору» 11 липня 2015 року.

Янукович вже приберіг для "відеосуду"
запитання до Порошенка, Яценюка і
Турчинова
Колишній президент України Віктор Янукович чекає на
рішення Ростовського суду стосовно своєї участі в
Оболонському районному суді в режимі відеоконференції.

Київська поліція затримала організатора
вбивства журналіста Сергієнка
У Києві у вівторок правоохоронці затримали організатора
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У Києві у вівторок правоохоронці затримали організатора
викрадення та вбивства черкаського журналіста Василя
Сергієнка. Про це заявив голова Національної поліції
України
Сергій
Князев,
повідомляє
Департамент
комунікації НПУ.

НАЦБЕЗПЕКА
Під санкції РНБО потрапили РБК, ТНТ і
"НТВ-Плюс"
Під економічні санкції Ради національної безпеки і
оборони потрапили такі великі російські засоби масової
інформації, як «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс»,
«Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

У санкційному
списку
аеропорт
Сімферополь
санаторії

і

Масандра,
кримські

Україна запровадила санкції проти підприємств в
окупованому Криму, серед яких - міжнародний аеропорт
“Сімферополь”, “Кримська залізниця”, завод шампанських
вин “Новий світ”, завод “Масандра”,

ЕКСКЛЮЗИВ
Служи в "ДНР/ЛНР" або помри: монологи
в'язнів (Аналітика)
Ексклюзив: зізнання «вихованців» пенітенціарної системи,
яких примушували до служби у військах "ДНР/ЛНР". З точки
зору прихильників «ампутації» Донбасу проблеми в'язнів
колоній, велика кількість яких дісталися окупантам,
хвилювати й зовсім не повинні.

Крим не може не бути з Україною – сам
Горний тому свідок! (Аналітика)
Коли той, кому краще мовчати, прочинає говорити це дає,
інколи, безцінний доказовий матеріал. І не лише це… Ви
знаєте, за останні три роки з’явилося у нас чимало такого,
чого ні читати, ні дивитися нормальна людина буквально
не здатна себе примусити.

СУСПІЛЬСТВО
В Україні з'явиться перший національний
туристичний портал
Перший національний туристичний портал Zruchno.Travel
об'єднає всі діючі вітчизняні туристичні об'єкти. Про це
повідомила Укрінформу Асоціація Індустрії Гостинності
України.
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Рада встановила квоти для випускників з
Криму у вишах півдня України
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до
закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення
права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання
яких є тимчасово окупована територія України".

Розенко розповів, як
представлена
на
кінофестивалі

Україна буде
Каннському

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко переконаний,
що Україна буде достойно представлена цьогоріч на
Канському кінофестивалі. Про це він написав на своїй
сторінці у Facebook.

Укрпошта відновила прийом "комуналки"
від киян
ПАТ "Укрпошта" відновила співпрацю з київським
комунальним підприємством "Головний інформаційнообчислювальний центр" (далі - ГІОЦ) та приймає всі
комунальні платежі у м. Київ без перерви на обід.

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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