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ТОП
А продажних податківців по домівках теж
на вертольотах розвозитимуть?!
450 одночасних обшуків, 500 військових прокурорів, понад
2000 правоохоронців, задіяних в операції ...

Порошенко й Трюдо "звірили годинники"
перед засіданнями НАТО та G7
Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. ро
це інформує прес-служба глави Української держави..

НАТО підтримує санкції проти Росії
НАТО підтримує санкції Євросоюзу і США, запроваджені
щодо Росії у відповідь на її агресію проти України. Про це
заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у ...

Туск про ситуацію на Донбасі: У нас із
Трампом спільна позиція щодо Росії
Євросоюз і Сполучені Штати поділяють думку про роль
Росії у розв’язанні конфлікту в Україні. Про це заявив
президент Європейської Ради Дональд Туск за
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президент Європейської
результатами зустрічі з

Ради

Дональд

Туск

за

Конфіскований "мільярд Януковича" вже у
бюджеті. ГПУ показала доказ
Генеральна прокуратура показала документ, який
свідчить, що конфісковані в оточення екс-президента
Віктора Януковича $1,1 мільярда вже зараховані до
держбюджету.

Україна готова обміняти понад 200 осіб на
українських полонених в ОРДЛО
Українська сторона готова у найкоротші строки обміняти
понад 200 осіб на українських полонених в ОРДЛО. Про це
повідомив голова Служби безпеки Василь Грицак під час
прес-конференції в Укрінформі.

УКРАЇНА І СВІТ
Росія блокує обмін полоненими заради
політичних ігор - Черниш
Призупинка процесу обміну полоненими між Україною та
ОРДЛО відбувається через намагання Російської
Федерації таким чином дестабілізувати ситуацію в Україні.

Порошенко розказав прем'єру Баварії про
нові спроби РФ підірвати Мінські угоди
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
прем'єр-міністром Вільної Держави Баварія Хорстом
Зеєхофером, який перебуває в Україні з візитом на
запрошення Глави Української держави.

Україна отримала "щеплення"
російських фейків - АП

проти

Україні за час розв'язаної Росією гібридної війни вже
вдалося створити в інформаційному просторі системне
розуміння фейкових заяв РФ щодо нашої держави.

Південна Корея хоче інвестувати
розвиток 4G та 5G в Україні

у

Республіка Корея планує інвестувати у розвиток цифрової
інфраструктури 4G та 5G в Україні. Про це сьогодні
йшлося на зустрічі першого віце-прем’єр-міністра України
– міністра
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– міністра

Росія перетворила Крим на небезпечну
військову базу - Гройсман
Російська Федерація є великою загрозою для всього
демократичного світу. Про це заявив Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман на зустрічі в Києві з Прем’єрміністром Баварії Горстом Зеєгофером, ...

Підписали
другий
договір
щодо
днопоглиблення порту "Південний"
Адміністрація морських портів України підписала другий
договір з китайською компанією China Harbour Engineering
company Ltd. (CHEC) про проведення робіт з
днопоглиблення у морському порту "Південний".

Європейський
інвестбанк
може
фінансувати "сміттєві рішення" для
Львова - Мінгареллі
Після того, як представники Франції завершать оцінку
ситуації із сміттям у Львові, представики ЄС в Україні
зможуть обговорити з місцевою владою, як мобілізувати
ресурси для вирішення цієї проблеми.

СХІД
Ситуація на Донбасі за рік погіршилася прем'єр Баварії
Рішення щодо припинення війни на Донбасі залежить від
однієї людини - президента РФ Володимира Путіна. Про
це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав ...

На Донбас вдерся 65 "гумконвой" Путіна
65 колона МНС Росії нібито з "гуманітарною допомогою"
для Донбасу перетнула українсько-російський кордон. Про
це повідомляє прес-служба МНС РФ. «На шляху
прямування колона МНС Росії розділилася на дві частини.

УКРАЇНА
СБУ передала Нацполіції чотири жорсткі
диски з відео в справі Шеремета
СБУ вилучила лише 4 жорсткі диски з відеозаписами у
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СБУ вилучила лише 4 жорсткі диски з відеозаписами у
справі Шеремета, які передала 27 липня Нацполіції. Про
це повідомив голова Служби безпеки України Василь
Грицак під час прес-конференції в Укрінформі.

МінТОТ ініціює щомісячну соцдопомогу
в’язням Кремля
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і
тимчасово переміщених осіб (МінТОТ) ініціює виплату
соціальної грошової допомоги українцям, які засуджені в
Росії за політичні мотиви.

Армійських
командирів
хочуть
підготувати до боїв на інформвійні
Україна опинилася у ситуації, коли війна йде не тільки на
фронті, а й в інформаційному полі, у політичному, тому
вищому військовому керівництву вже не достатньо тільки
віддавати накази, треба активніше комунікувати із
суспільством.

Рада
відмовилася
Савченко

повернути

закон

Парламент відмовився ухвалити проект постанови
авторства
народного
депутата
з групи "Партія
"Відродження" про скасування рішення Верховної Ради
щодо ухвалення закону про внесення змін до

Савченко скаржиться, що Мін'юст тягне з
перереєстрацією її партії
Народний депутат Надія Савченко заявила, що Мін'юст не
зареєстрував її власну політичну силу "Громадськополітична платформа Надії Савченко"....

Нова громадська рада здатна жорстко
контролювати МІП - Біденко
Держсекретар Міністерства інформполітики Артем Біденко
не сумнівається, що сформована сьогодні при МІП нова
громадська рада, яка діятиме протягом 2017-2019 років,

ЕКОНОМІКА
Укрсоцбанку довірили виводити з ринку
неплатоспроможні банки
Національний банк виключив ПАТ «Укрсоцбанк» з переліку
попередньо кваліфікованих осіб, які можуть брати участь у
виведенні неплатоспроможних банків з ринку..
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виведенні неплатоспроможних банків з ринку..

В український порт зайшло перше судно з
вугіллям із ПАР
В Україну прийшов перший контейнеровоз типу
"Панамакс" із вантажем антрациту. Про це у Фейсбуці
пише міністр енергетики та вугільної промисловості
України Ігор Насалик.

ПРАВА ЛЮДИНИ
В
уряді
політв’язнями
українців

пропонують
визнати
всіх затриманих Росією

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб підготувало законопроект
про надання статусу політв'язнів українцям, ...

Справа Сущенка вже "розрослася" до
десяти томів – адвокат
Власкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка в
порушення міжнародних правил затримали 30 вересня в
Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня
йому було висунуто обвинувачення в "шпигунстві".

ПРАВОПОРЯДОК
Збитки на мільярд: ГПУ відкрила справу
через передачу мереж облгазам Фірташа
Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо
урядового
рішення
про
передачу
державних
газорозподільчих мереж у ...

Екс-начальника ДПА Харківської області та
його заступницю відпустили під заставу
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у
вигляді особистого зобов'язання для колишнього
очільника Державної податкової адміністрації (ДПА) у
Харківській області Андрія Криволапова.

Суд арештував екс-голову
ДПА
в
Харківській
області,
застава
100
мільйонів
Суд обрав колишньому голові Державної податкової
адміністрації в Харківській області Станіславу Денисюку
запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю
внесення застави у 100 млн 320 тис. грн.
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внесення застави у 100 млн 320 тис. грн.

Не хочу тиснути, але майте совість Гройсман дорікнув суддям за поблажки
корупціонерам
При обранні запобіжних заходів підрозрюваним у корупції і
хабарництві, зокрема і затриманим під час спецоперації
чиновникам колишнь ...

Посадовця з ГПУ "вхопили за руку" на
хабарі
У Києві співробітники СБУ спільно з Генеральною
прокуратурою викрили на хабарі заступника начальника
одного з управлінь ГПУ. Про це повідомляє прес-центр
Служби безпеки України.

В Єврогазбанку працювала фінансова
піраміда, через яку вивели 3,3 мільярда
За період 2012-2014 рр. з "Єврогазбанку" було виведено
3,3
млрд
грн
шляхом
кредитування
структур
опосередковано пов’язаних з менеджментом банку.

ЕКСКЛЮЗИВ
«Однокласники» Шелленберга. Що таке
«тотальне шпигунство» (Аналітика)
Легкий променад історичними місцями, але – з важкими
аналогіями сьогоднішнього дня. Освічена людина не в
силах повірити, що її свідомістю легко можна керувати
через соціальні мережі.

А їй би рік помовчати. Савченко і «чорти
лисі» (Аналітика)
25 травня 2016 року Надія Савченко повернулася в
Україну, 27 травня дала прес-конференцію. Ви тільки не
смійтеся, але я знову про Надію Савченко. Поточних
приводів, щоб робити великий матеріал про неї, немає..

СУСПІЛЬСТВО
Рева обіцяє щорічне зростання пенсій із
урахуванням інфляції та зарплат
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє про
відсутність будь-яких норм у проекті пенсійної реформи,
які б негативно вплинули на українських пенсіонерів.

Укрзалізниця

не

планує

припиняти
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Укрзалізниця
не
планує
сполучення з Росією

припиняти

ПАТ "Укрзалізниця" не планує припиняти пасажирське
залізничне сполучення з Росією. Про це "Українській
правді" повідомили у прес-центрі Укрзалізниці. Там
заявили, що інформація російського "Комерсанта" про
припинення пасажирських

Одеса
приваблюватиме
гігантськими фруктами

курортників

На Дерибасівській встановили нові тематичні світлодіодні
інсталяції, які прикрашатимуть головну вулицю Одеси в
літній сезон. На ділянці від Преображенської до
Катерининської з'явилися гігантські полуниці, ананаси,

Не літаками єдиними: одеські судноплавці
подвоїли кількість рейсів до Стамбула
Судноплавна компанія "Укрферрі" впроваджує новий
постійний розклад у Чорному морі в співпраці з
турецькими перевізниками і з урахуванням подорожей
українських громадян європейськими країнами без візи.

Рада ухвалила закон про бойовий гопак
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до
закону "Про фізичну культуру і спорт" (щодо визнання
національних видів спорту). Як повідомляє кореспондент
Укрінформу, за ухвалення відповідного закону № 5324
проголосували 227 народних депутатів.

Кличко: Знак «Зроблено в Києві» має стати
символом високої якості
Знак «Зроблено в Києві» має стати символом продукції
високої якості. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на
відкритті виставки продукції та розробки столичних
підприємств і науковців «Зроблено в Києві».
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