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ТОП
Макрон натякнув, що говорив із Путіним
про Сущенка
Президент Франції Еммануель Макрон торкався під час
зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним
ситуації щодо протиправно ув’язненого у Москві
журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Мінекономіки підтверджує консультації з
Росією в рамках СОТ
Україна прийняла запит про готовність у проведенні
консультацій з РФ в рамках механізму врегулювання
суперечок СОТ. Про це інформує прес-служба
Мінекономрозвитку.

Суд арештував
Мартиненка - ЗМІ

квартиру

й

рахунки

Суд заарештував частину майна колишнього народного
депутата Миколи Мартиненка. Про це повідомляє
Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в правоохоронних
органах.

Від чого, коли і як загине Московське
царство (Аналітика)
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царство (Аналітика)
25-26 травня у Вільнюсі відбувся Третій Форум вільної
Росії. Навіщо був проведений цей Форум? Багато недругів
– не обов'язково кремлівські, але і з демократичного
табору – говорять про безглуздість подібних заходів.

Тетяна Чорновол,
України (Інтерв'ю)

народний

депутат

З чого все починалося: 14 травня 1997 року Віктор
Янукович призначений донецьким губернатором. Він
тримає в руках чергове підношення – велику, літрову
пляшку вірменського коньяку «Арарат» ...

У Києві прорвало трубу: фонтан до 7
поверху, камінням потрощило автівки
У понеділок, 29 травня, в Києві на Голосіївському
проспекті біля бібліотеки Вернадського стався потужний
прорив труби. Про це у Фейсбуці пише фотограф
Олександр Гусєв.

УКРАЇНА І СВІТ
У Трампа хочуть перезапустити мирні
переговори з РФ щодо України - WP
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в
Овальному кабінеті в березні заявив канцлеру Німеччини
Ангелі Меркель, що криза в Україні є відповідальністю ...

Макрон
після
зустрічі
з
Збираємось
провести
"нормандський" раунд

Путіним:
новий

Президент Франції Еммануель Макрон покладається на
"нормандський формат" та Мінський процес, як шляхи
деескалації ситуації на сході України.

Україна і Чехія обговорили співпрацю в
оборонці
Чеська Республіка підтримує територіальну цілісність
України та продовжує співпрацю з нашою державою в
багатьох сферах. Про це заявив у понеділок міністр
оборони Степан Полторак під час спілкування з ...

Єврокомісар Ган збирається до України
Єврокомісар із питань європейської політики сусідства
Йоганнес Ган 1-2 червня здійснить візит до України. Про
це повідомляє Представництво Європейського Союзу в
Україні на своїй сторінці у ....
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Україні на своїй сторінці у ....

Перед виборами у Росії світ має бути
особливо пильним до дій Путіна - експерт
Провідний
експерт
Центру
європейських
студій
Австралійського національного університету Кайл Вілсон
закликає світ бути насторожі щодо дій президента РФ
Володимира Путіна, оскільки той зараз ....

УКРАЇНА
Гройсман: Ми категорично проти продажу
землі іноземцям та юрособам
Прем’єр-міністр
України
Володимир
Гройсман
переконаний, що відкриття ринку землі стане стимулом
розвитку економіки. Про це він сказав сьогодні під час ...

Укргазвидобування підписало договір на
буріння 6 свердловин
Укргазвидобування
та
полтавська
компанія
«Спецмехсервіс» уклали договір на 397 млн 422 тис.
гривень, яким передбачено виконання робіт з буріння
шести свердловин за добовою ставкою.

Корчак каже, що НАЗК "наполегливо"
просять не перевіряти 56 декларацій
Голова НАЗК Наталія Корчак заявляє, що проекти рішень
щодо результатів повної перевірки е-декларацій топпосадовців, які мають бути затверджені на позачерговому
засіданні Нацагентства 30 травня, наразі відсутні.

Військова прокуратура завела справу
через блокування рахунків Південмашу
Військова прокуратура розпочала досудове розслідування
стосовно посадовців виконавчої служби Міністерства
юстиції, через незаконні дії яких ракетобудівники були
позбавлені заробітної плати.

АТО: бойовики гатять із танків у секторі
"М" і на Світлодарській дузі (КАРТА)
На Маріупольському напрямку основні бойові дії
розгорнулися у Красногорівці. Бойовики задіяли одразу
кілька своїх загонів, що розгорнуті у Донецьку та його
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кілька своїх загонів, що розгорнуті у Донецьку та його
передмістях.

В Україні з'явиться національна програма
лояльності для туристів
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ПАТ
КБ "ПриватБанк", Національна туристична організація
України та Visa International Service Association запускають
програму підтримки туризму в Україні.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Укрінформ у центрі Києва провів флешмоб
на підтримку Сущенка
У центрі Києва, біля офісу Укрінформу, колеги незаконно
ув'язненого в Росії журналіста агентства Романа Сущенка
провели флешмоб на його підтримку.

Польський депутат нагадав, як Сущенко
демаскував агентів Кремля у Парижі
Сьогодні увесь вільний світ солідаризується з українським
журналістом Романом Сущенком. Про це написав у
Facebook польський політик, депутат Сейму від партії
"Громадянська платформа" Марцін Свенціцький.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд у справі Януковича перенесли на 16
червня
Оболонський районний суд м. Києва оголосив перерву у
підготовчому судовому засіданні за обвинуваченням експрезидента Віктора Януковича у державній зраді до 16
червня.

В СБУ розказали, які дані Яндекс "зливав"
російським спецслужбам
Менеджмент російської компанії "Яндекс" незаконно
збирав, накопичував та передавав до Росії персональні
дані українських громадян.

Київську
суддю,
яка
"душила"
майданівців, тимчасово відсторонили
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від
здійснення правосуддя суддю Голосіївського райсуду
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здійснення правосуддя суддю Голосіївського райсуду
столиці Наталію Антонову. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Прокурору
відмовили
у
відводі
"упередженого" судді в справі Кернеса
Київський райсуд Полтави, де слухається справа мера
Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців, відхилив
заяву прокурора Олександра ...

ЕКСКЛЮЗИВ
По всьому світу проходять
підтримку Сущенка (Аналітика)

акції

на

Власкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка в
порушення міжнародних правил затримали 30 вересня в
Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Богдан Данилишин,
(Інтерв'ю)

голова

Ради

НБУ

Уряд України проводить ряд реформ - і це викликає шквал
суперечок. Пенсійна, земельна, медична реформи
стосуються кожного з нас, але зачіпають таке величезне
коло інтересів, ...

СУСПІЛЬСТВО
Гроші замість субсидій можуть отримати
понад мільйон родин - Розенко
За
попередніми
підрахунками,
компенсацію
за
невикористану частину субсидій можуть отримати 1-1,2
млн українських домогосподарств. Про це журналістам
заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко,
повідомляє Espreso.TV.

Подорожі світом принесуть туристам 2,5
тис. євро на місяць
Організація World Life Experience набирає групу з 12 осіб,
які протягом року подорожуватимуть 40 країнами,
досліджуватимуть місцевість і співпрацюватимуть з
локальними соціальними організаціями.

Відновлюється гривневе кредитування
домогосподарств - Данилишин
У першому кварталі 2017 року почало відновлюватися
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У першому кварталі 2017 року почало відновлюватися
кредитування домашніх господарств у національній
валюті - на 4,6 млрд грн, або на 6%. Про це в інтерв'ю
Укрінформу сказав голова Ради Національного банку
України Богдан Данилишин.

Пільговиків безкоштовно возитимуть
після здорожчання квитків - КМДА

і

Пільговий проїзд збережеться для всіх категорій жителів
столиці, які наразі мають на це право, і після
запланованого підвищення з 15 липня вартості проїзду у
міському пасажирському транспорті.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
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