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ТОП
Україна у Мінську ініціює
підгрупи з питань кордону

створення

Українська
сторона
Мінських переговорів
ініціює
створення робочої підгрупи з питань кордону. Про це під
час круглого столу у Верховній Раді заявив представник
України в Тристоронній

Всі справи проти Януковича і Кº: ГПУ
розкрила дані, аби спростувати заяву
Transparency
Інформація стосовно начебто відсутності проваджень
щодо колишнього президента України Віктора Януковича,
розповсюджена Transparency International, не відповідає
дійсності і є дезінформацією.

Війна на Донбасі триватиме і наступного
року - розвідка Пентагону
Військова розвідка США прогнозує, що Мінські угоди
залишатимуться невиконаними протягом наступного року,
немасштабні бойові дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі
продовжа.

Суд

визнав

націоналізацію

Привату
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Суд визнав
націоналізацію
частково незаконною

Привату

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав
націоналізацію ПриватБанку частково незаконною. Про це
йдеться в постанові суду № 826/20239/16 від 17 травня.

УКРАЇНА І СВІТ
Росія намагається впливати не тільки на
Схід, а й на всю Україну - Черниш
Деструктивний вплив Російської Федерації сьогодні
відбувається не лише на Сході України, а зачіпає й
підконтрольні українській владі території. Таку думку
висловив під час виступу на міжнародній конференції ...

Країни ОЧЕС домовилися про спрощення
торгівлі
Країни
Організації
Чорноморського
Економічного
Співробітництва (ОЧЕС) прийняли декларацію щодо
спрощення процедур та покращення умов торгівлі.

Асоціація Україна-ЄС: Сенат Нідерландів
почав дебати
У Сенаті Нідерландів почалися дебати щодо ратифікації
Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це повідомляє
кореспондент Укрінформу. Сенатори обговорюватимуть
законопроект про введення в дію ратифікації Угоди ...

Геращенко
анонсувала
телефонну
розмову "нормандських лідерів"
Україна наразі очікує на проведення телефонної розмови
лідерів "нормандського формату". Про це заявила
журналістам перший заступник Голови Верховної Ради
Ірина Геращенко в

Україна надала Євросуду додаткові докази
в справі про окупацію Криму
Міністр юстиції Павло Петренко анонсував, що на
наступному тижні буде презентація низки додаткових
доказів у справі анексії Криму, яку розглядає Європейський
суд з прав людини (ЄСПЛ).

Центренерго
відмовилося
від
грузинського антрациту через валютні
ризики
ПАТ "Центренерго" скасувало результати тендеру із
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ПАТ "Центренерго" скасувало результати тендеру із
закупівлі 700 тис. тонн антрацитів в Грузії на суму 1,809
млрд грн. Про це йдеться у відповідному оголошенні на
ProZorro.

СХІД
МІП підготував стратегію інформаційної
деокупації та реінтеграції Донбасу
Результати проведеного представниками Міністерства
інформаційної політики України опитування показали, що
мешканці окупованого Донбасу віддаляються від України,
але з цим треба боротися.

Геращенко: Ми вимагаємо в бойовиків
звільнення 128 осіб, а ОРДЛО в України 600
Українська сторона в Мінську вимагає від Росії та
підконтрольних їй представників ОРДЛО звільнення 128
заручників, натомість вони наполягають на передачі їм
більше 600 осіб.

До кінця року на Донбасі збудують ще дві
телевежі
В усіх містах Донецької і Луганської областей уже є
українське телерадіомовлення, далі - відновлення
мовлення у селах і селищах. Про це заявив член
Національної ради з питань ТБ і радіомовлення Сергій
Костинський під

Окупанти накрили Авдіївку з "Градів"
У вівторок, 23 травня, близько 16:00 російськотерористичні війська здійснили обстріл приватного
житлового сектору Авдіївки із застосуванням реактивних
систем залпового вогню БМ-21 "Град".

УКРАЇНА
Кутовий написав заяву про відставку з
посади міністрану
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас
Кутовий написав заяву про відставку. Про це він повідомив
на своїй сторінці у Facebook.

Для допомоги в оформленні позовів проти
Росії до ЄСПЛ створять спеціальний центр
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Росії до ЄСПЛ створять спеціальний центр
В Україні планується створити центр з надання правової
допомоги постраждалим через військові дії на Донбасі в
оформленні позовів проти Росії до Європейського суду з
прав людини.

На Луганщині побільшало
звинувачує Росію у війні

тих,

хто

У Луганський області 17% цього року порівняно з 3%
минулого року громадян стали вважати винними у
нинішній війні місцевих бойовиків і сепаратистів, тоді як на
Донеччині таких лише 7%.

Савченко просить Президента ветувати
ухвалені Радою зміни до її закону
Нардеп Надія Савченко просить Президента Петра
Порошенка ветувати зміни до закону "Про внесення змін
до Кримінального кодексу України (щодо правила
складання покарань та зарахування строку попереднього
ув'язнення)".

ПРАВОПОРЯДОК
Правоохоронців
просять
справу проти Льовочкіна

порушити

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук
заявляє, що звернувся до правоохоронних органів з
вимогою розслідувати "незаконне збагачення" заступника
голови фракції Опозиційного блоку Сергія Льовочкіна.

Вищий спецсуд відхилив скаргу адвокатів
Януковича
Вищий спеціалізований суд України відмовив у
задоволенні клопотання адвокатів екс-президента Віктора
Януковича
про
зміну
підсудності
кримінального
провадження щодо нього.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Кримські татари готують звернення до
світу про деокупацію півострова
Кримські татари почали кампанію зі збору підписів під
своїм зверненням до міжнарожної спільноти, що
стосується деокупації Криму. Планується до 10 грудня
зібрати мільйон підписів.

Справа Чийгоза: кримська "феміда" не
схотіла слухати Чубарова
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схотіла слухати Чубарова

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму відмовив
захисту в клопотанні про допит як свідка у справі Чийгоза
голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата
Чубарова.

ЕКСКЛЮЗИВ
Вісім причин, чому ВКонтакті і Ко — табу
для нормального українця (Аналітика)
Укрінформ підібрав низку конкретних аргументів: російські
соцмережі і софт реально загрожують Україні. Новина про
указ президента стосовно блокування російських ресурсів
“ВКонтакте і Ко” вже більше тижня залишається в топі.

«Рашистський»
браузер-вірус
FreeU
загрожує стати популярним в українців
(Аналітика)
Новий нібито «патріотичний» браузер FreeU (Free
Ukraine)
призначений
для
обходу
блокування продуктів Mail.ru Group. В українській сегменті
Інтернет активно рекламується браузер «FreeU», який,

Радянська медицина вмирає і тягне за
собою пацієнтів - Микола Поворозник,
заступник голови КМДА (Інтерв'ю)
У Києві стартує наступний етап реалізації Концепції
розвитку системи охорони здоров'я. Мета Концепції
досить амбітна - повністю змінити систему надання
медичної допомоги в столиці.

СУСПІЛЬСТВО
До 2020 року землю не можна буде
продавати дешевше за оцінку
На
першому
етапі
введення
ринку
земель
сільськогосподарського призначення - до 2020 року, ціна
за ділянку не буде меншою за її нормативно-грошову
оцінку.

Кличко хоче створити
київський Діснейленд

у

Гідропарку

Мер Києва Віталій Кличко перевірив роботи з реконструкції
у столичному Гідропарку та зазначив, що до кінця осені
буде презентовано проект комплексної реновації усієї
території Гідропарку.
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Мовні квоти залишать поза законом
"Інтер" і ТРК "Україна" - радник Стеця
Відразу два українських телеканали - "Інтер" та ТРК
"Україна" - лишаються поза правовим полем із
ухваленням закону про частку україномовного контенту на
загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%.

Які
російські
книжки
стануть
"нев'їздними": набули чинності нові
правила
Набула чинності постанова Кабінету міністрів, якою
затверджено Порядок видачі (відмови у видачі,
анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції,
що має походження або виготовлена ...

Частка безготівкових платежів
майже до 40% - Нацбанк

зросла

Частка безготівкових платежів з використанням платіжних
карток в Україні за січень-березень 2017 року зросла до
38,4%. Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй
сторінці у Facebook.

Рада ухвалила
освіту

закон

про

інклюзивну

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до
закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу
осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг".

У Києві з середини літа може здорожчати
проїзд у громадському транспорті
У столиці з 15 липня може подорожчати проїзд у
громадському
транспорті.
Відповідний
проект
розпорядження
"Про
встановлення
тарифів
на
перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у ...
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