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ТОП
ЄС і Китай підтвердили спільну позицію на
підтримку України – Туск
Європейський Союз і Китай вкотре підтвердили спільну
позицію у захисті територіальної цілісності України. Про
це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск за
результатами саміту ЄС-КРН,

Ган анонсував допомогу Україні в €50
мільйонів - Геращенко
Комісар ЄС Йоганнес Ган проанонсував у Маріуполі, що
розглядається питання надання Україні 50 мільйонів
(євро), які мають піти на гуманітарні і інфраструктурні
проекти.

Арбітраж
запропонує
Нафтогазу
і
Газпрому переглянути контракт - експерт
Арбітражний суд у Стокгольмі запропонує НАК "Нафтогаз
України" і російському "Газпрому" переглянути контрактні
відносини. Таку думку висловив в інтерв'ю Укрінформу
президент Центру глобалістики ...

Відмова від Криму зруйнувала б Україну
зсередини - журналіст
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зсередини - журналіст
Україна ні в якому разі не повинна відмовлятися від Криму
- це найгірша позиція, вона може зруйнувати саму
Україну. Про це в онлайн-інтерв'ю порталу liga.net на ...

Порошенко про медреформу: Гарантії
держави мають бути закріплені законом
Робоча група, до якої увійшли представники МОЗ та
народні депутати, доопрацювала чотири урядові
законопроекти і вже сьогодні зареєструє у парламенті два
законопроекти - №6327 і №6329..

Королевську в Одесі "вмили" зеленкою
В Одесі невідомий у камуфляжі облив політика від
"Опоблока" Наталію Королевську зеленкою. Про це
повідомляє місцевий портал 048. "Сьогодні, в конференцзалі готелю "Гагарін" проходила конференція "Жінки за
мир".

Олександр Хацкевич – головний тренер
«Динамо»
Контракт укладено на два роки. Новим головним тренером
«Динамо» (Київ) призначено Олександра Миколайовича
Хацкевича. Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

УКРАЇНА І СВІТ
Польща обіцяє бути адвокатом України у
разі обрання до Радбезу ООН
У випадку обрання непостійним членом Ради Безпеки
ООН на 2018-2019 роки Польща на цьому форумі
підніматиме питання ситуації на сході України і російської
агресії.

У ПАРЄ схвалили проект резолюції про
імпічмент Аграмунта
Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, що
передбачає
можливість
імпічменту
президенту
Асамблеї. Про це повідомив у Facebook голова української
делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Україна занепокоєна дозволом Єврокомісії
збільшити транзит Газпрому через OPAL
Україна є одним з найпотужніших транзитерів газу до країн
Європи, тому реалізація проекту «Північний потік-2», а
також рішення
«Газпрому» збільшити транзит
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також рішення
«Газпрому» збільшити транзит
газопроводом ОPAL є загрозою не лише для України,

ЕКОНОМІКА
Омелян:
поромне
сполучення
між
Україною та Туреччиною - пріоритет для
держави
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян
заявив про наміри посилити співпрацю у сфері паромного
сполучення між Україною та Туреччиною.

Україна втратила одну позицію у рейтингу
глобальної конкурентоспроможності
Україна опустилася з 59 на 60 місце у щорічному рейтингу
глобальної
конкурентоспроможності
(IMD
World
Competitiveness
Yearbook
2017).
Низькі
позиції
пояснюються низькою ефективністю Уряду..

Україна вичерпала квоту
пшениці до Євросоюзу

на

експорт

Україна повністю вичерпала річну тарифну квоту на
експорт пшениці до країн Європейського Союзу. Про це
повідомляє агентство Зерно Он-Лайн. "Тарифна річна
квота Євросоюзу на імпорт української пшениці виконана
..

UFEB: 25% м’яких ягід у Східній Європі українські
Україна забезпечує 25% східноєвропейського виробництва
м’яких ягід (суниця, смородина, малина тощо) і 10% твердих ягід (вишня, черешня). Про це під час IV
Національного
дня
саду
повідомила
експерт
плодоовочевого ринку Східної

Держава
заборгувала
Київводоканалу
майже 79 мільйонів за субсидії
Заборгованість держави перед ПрАТ "АК "Київводоканал"
за пільгами та субсидіями за 4 місяці цього року сягнула
78,4 млн грн. Про це повідомляє прес-служба
Київводоканалу.

СХІД
Тіллерсон вивчає варіанти участі США у
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Тіллерсон вивчає варіанти участі США у
врегулюванні конфлікту на Донбасі посол
Ситуація на сході України є дуже важливою частиною
політики США стосовно України, тому держсекретар Рекс
Тіллерсон вивчає різні варіанти участі Сполучених Штатів
у врегулюванні конфлікту на Донбасі. .

Російські солдати на Донбасі викрадають
цивільних та вимагають викуп - розвідка
Так звані "правоохоронні органи ЛНР/ДНР” на тимчасово
окупованому
Донбасі
затримують
російських
військовослужбовців, які вчинили дезертирсво та
захоплювали місцеве населення з метою отримання ...

На Донбасі цьогоріч загинули 44 і поранені
189 цивільних – ОБСЄ
З 22 до 28 травня порушень режиму припинення вогню на
сході України стало на 45% більше у порівнянні з
попереднім тижнем. Про це інформує "Українська правда"
з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії

ПРАВОПОРЯДОК
Звинувачення проти помічників нардепів
у сепаратизмі передали до суду – ГПУ
Генпрокуратура направила до суду обвинувальні акти
стосовно злочинної групи, до складу якої входили
помічники деяких нардепів, за вчинення дій з метою зміни

Насіров
не
проходить
"клименківців" - прокурор

у

справі

Відсторонений від посади голова Державної фіскальної
служби Роман Насіров не був і не є суб'єктом
кримінального провадження щодо екс-податківцям.

Екс-громадянина РФ хотіли силоміць
повернути на "історичну батьківщину" –
Луценко
Осіб, котрі намагалися викрасти й переправити до Росії
колишнього громадянина РФ, який через переслідування
російською владою переїхав в Україну, затримали.

Земельні схеми в Харкові: ГПУ підозрює
двох колег заступниці Кернеса
Генпрокуратура підозрює ще двох чиновників Харківської
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Генпрокуратура підозрює ще двох чиновників Харківської
міськради у махінаціях із землею. Про це кореспонденту
Укрінформу повідомили в ГПУ. "За версією слідства,
харківські чиновники протягом 2008

ЕКСКЛЮЗИВ
Страшна
казка
про
Колобка
невідворотність хепі-енду (Аналітика)

і

Чи можна зізнаннями, що все навколо погано, і ми йдемо
не туди, змусити йти «туди»? ...Він був сивим і
розпатланим, цей професор. А ще в дуже піднесеному
настрої.

Трамп і Паризька угода: що втратили
Сполучені Штати (Аналітика)
Рішення Трампа поставило великий знак запитання над
майбутніми міжнародними амбіціями США. Вихід США з
Паризької кліматичної угоди не став неочікуваним кроком з
боку

СУСПІЛЬСТВО
Кольорова афіша на перші літні вихідні
Як перші літні вихідні проведеш - таке і літо чекай. Тож ця
афіша не про дачу, шашлик та рибалку. Київська регата,
бамбербол, кольоровий забіг... Пропонуємо спробувати
щось неочікуване та нове.

Із аеропорту "Київ" відкрили регулярний
рейс до італійської Болоньї
Відсьогодні з Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни)
двічі на тиждень здійснюються регулярні рейси до Болоньї
(Італія). Про це повідомляється на офіційній сторінці
аеропорту в Facebook.

Як одеські пляжі зустрічали перший день
літа
Відпочивальники літнього сезону починають освоювати
морський берег в Одесі. Поки людей на пляжах ще не так
багато, є змога обрати найкращі місця – в першій лінії.

На ввезення видавничої продукції з РФ
видані перші сто дозволів
Держкомтелерадіо видав дозволи на ввезення 112 назв
видань. Майже за два місяці з дня набуття чинності
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видань. Майже за два місяці з дня набуття чинності
постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання
видачі (відмови у видачі, ...
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