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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
G7
пригрозила
Росії
додатковими
санкціями через агресію проти України
Лідери "Великої Сімки" у підсумковому комюніке
попередили Росію щодо необхідності повної імплементації
Мінських угод та пригрозили новими санкціями, якщо того
вимагатимуть обставини.

ЄС офіційно опублікував рішення про
безвіз для України
Євросоюз опублікував в Офіційному журналі законодавчий
акт про внесення України до переліку третіх країн,
громадянам яких скасовуються візові вимоги для
короткострокових подороже

МВФ надав Україні "рецепт"
економічного зростання

стійкого

У місії МВФ вважають, що для поліпшення продуктивності,
залучення інвестицій та зміцненні державних фінансів,
необхідні проведення пенсійної і земельної реформ, а ...

НАТО підтримує санкції проти Росії
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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 ...

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).

Верифікація списків: представники ОРДЛО
хочуть говорити лише з Медведчуком 
Геращенко
Представники непідконтрольних Україні окремих районів
Донецької та Луганської областей вимагають продовження
верифікації ув'язнених, які не бажають ...

Україна на
ініціювала
Авдіївки

засіданні Контактної групи
розслідування
обстрілу

Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи з
урегулювання
на
Донбасі
ініціювала
проведення
розслідування порушень режиму припинення вогню,
зокрема вчорашнього обстрілу Авдіївки з «Градів».

У Макрона отримали листа Сущенка 
адвокат
Адвокат незаконно затриманого в Росії кореспондента
Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що
лист його підзахисного Еммануелю Макрону доставлено,
щонайменше, в канцелярію президента Франції.

Тіллерсон: Росія не повернеться до G8,
поки не поверне Україні суверенітет
Головною передумовою для повернення Росії в "Групу
восьми", яка зараз існує у складі семи членів як G7, є
виконання Мінських домовленостей та повернення...

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

Мовний "вінегрет" на телебаченні: як
скористатися його плюсами та ужитися з
мінусами
25% російського дьогтю у діжці українського телеефіру –
це все одно діжка того самого дьогтю. А хтось думає по
іншому.

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.

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.

Масові арешти експодатківців
прецедент. І це головне (Аналітика)

–

це

В Україні йде перша подібного масштабу операція. Це –
новий фактор, який матиме для країни далекосяжні
наслідки. Уже більше доби країна обговорює вчорашню
спеціальну операцію по затриманню колишніх і деяких ...

Суд відпустив Антіпова під заставу 15
мільйонів
Печерський районний суд міста Київ звільнив зпід варти
колишнього керівника Луганської податкової адміністрації
Олександра Антіпова під заставу в розмірі 15 мільйонів
гривень.

Матіос: Маємо завірений в ООН лист
Януковича, яким "розмахував" Чуркін"
У військової прокуратури є завірений в ООН лист
Януковича, який на Радбезі демонстрував Чуркін. Про це в
ефірі телеканалу "112 Україна" заявив головний військовий
прокурор Анатолій Матіос.

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

Україна успішно випробувала новітню
ракету
Президент України Петро Порошенко заявляє про успішне
випробування новітньої української ракети. Про це він
повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Щойно відбулося
успішне випробуванням новітньої української ракети.

Полторак
анонсував
спецпідрозділу з кіберзахисту

створення

Міністерство оборони України планує створити у Збройних
силах України спеціальний підрозділ, який займатиметься
кіберзахистом. Про це заявив міністр оборони Степан
Полторак, повідомляє пресцентр МОУ.

Шувалова видворили з України  радник
глави МВС
Фактичний керівник інформаційної служби телеканалу
"Інтер" Ігор Шувалов видворений за межі України з
забороною в'їзду строком на 5 років. Про це написав у
Facebook радник глави МВС Антон Геращенко.

«Рашистський»
браузервірус
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,

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%.

Ескперти назвали найбільше досягнення
Порошенка за третій рік президентства
Найбільші
досягнення
Президент
України
Петро
Порошенко за час третього року свого президентства має у
зовнішній політиці.
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Матіос
заявив
про
затримання
"смотрящего" за бізнесом Курченка
Правоохоронці затримали "смотрящего" за всім бізнесом
олігархавтікача Сергія Курченка, генераллейтенанта
Станіслава Денисюка. Про це на брифінгу розповів
військовий прокурор Анатолій Матіос ..

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

В уряді пропонують визнати політв’язнями
всіх затриманих Росією українців
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб підготувало законопроект
про надання статусу політв'язнів українцям, ...

«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.

Фіскальна служба розробила пам'ятку
щодо безвізу для подорожуючих за кордон
У рамках дії безвізового режиму з країнами Європейського
Союзу
Державною
фіскальною
службою
України
розроблено пам’ятку для подорожуючих за кордон.

Без потягів в Росію: якщо не зараз, то в
майбутньому (Аналітика)
До припинення сполучення з Кримом ми якось
пристосувалися, то хіба розриву з вокзалами Росії не
переживемо? Днями російська газета «Комерсантъ»
повідомила, що ...

Громадянам
необхідна
доступна
й
безкоштовна дошкільна освіта  Урядовий
контактний центр
Основа майбутньої особистості, як відомо, закладається в
ранньому віці. Тому дуже важливо саме в дитинстві
отримати якомога більше знань та умінь, аби розвинути...
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Порошенко про Бжезінського: Пішов з
життя гросмейстер міжнародної політики
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття
родині американського політолога Збігнева Бжезінського у
зв'язку з його смертю...
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