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ТОП
Міжнародна
федерація
журналістів
привітала зі святом українських колег
На адресу Національної спілки журналістів України
надійшло вітання від Міжнародної федерації журналістів у
зв'язку з 25-річчям вступу НСЖУ до організації та
професійним святом - Днем журналіста України.

Штати закликали ООН прийняти потужну
резолюцію щодо України
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі
закликала Раду ООН з прав людини підвищити
ефективність своєї роботи і, в тому числі, прийняти
потужну резолюцію щодо ситуації в Україні..

Посли
ЄС
схвалили
"кримських" санкцій

продовження

У Євросоюзі схвалили принципове рішення продовжити на
рік санкції проти економіки окупованого Росією
Криму. Таке рішення схвалили у вівторок постійні
представники країн-членів при Раді ЄС,

Лавров про візи з Україною: Ковтати не
будемо, відповімо "взаємністю"
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будемо, відповімо "взаємністю"
Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на
аналогічні дії Києва. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій
Лавров, повідомляють "РИА Новости". "Коли на нас
ллється потік бруду, коли наших артистів, діячів культури..

У РФ умовний термін для невинної
людини можна вважати досягненням - Іван
Павлов (Інтерв'ю)
У понеділок, 5 червня, Міщанський суд Москви оголосив
свій вирок колишньому директору Бібліотеки української
літератури в Москві Наталії Шаріній.

Порт Ростова-на-Дону не впустить лайнер
"Генерал Ватутін" із України
Порт Ростов-на-Дону не має наміру впускати лайнер
"Генерал Ватутін", що йде з України. Про це повідомив
начальник служби експлуатації ростовського порту Віталій
Віробян в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва".

УКРАЇНА І СВІТ
На газовій конференції у
Варшаві
обговорили "важіль протидії" Nord Stream
2
Будівництво газового сполучення між Україною і Польщею
є свого роду відповіддю на намагання Росії збудувати
"Північний потік-2", що шкодить як Україні так і Польщі.

Нафтогаз vs Газпром: Коболєв анонсував
завершення "транзитної справи"
Президент Петро Порошенко вважає переможним рішення
Стокгольмського арбітражу за позовом НАК «Нафтогаз
України» проти «Газпрому» щодо контракту на поставку
газу, що дозволило відновити ...

У ЄС хочуть якнайшвидше надати
додаткові
квоти
для
українського
експорту
Рада Євросоюзу після голосування минулого тижня в
Європарламенті визначила подальші переговорні позиції
щодо остаточного ухвалення рішення про надання Україні
тимчасових автономних торговельних преференцій.

Польська PGNiG планує подвоїти експорт
газу до України
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газу до України
Російська Федерація ухвалила рішення про зменшення на
третину свого внеску до бюджету Ради Європи. Про це
повідомив ТАСС з посиланням на спікера Держдуми
В'ячеслава Володіна.

Посол України в Китаї: співпраця «Мотор
Січі» з «Тяньцзяо» має великий потенціал
Посол України в КНР Олег Дьомін відвідав у муніципалітеті
Чунцін завод зі спільного з українським ПАТ «Мотор Січ»
виробництва авіадвигунів, що споруджується.

Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів
чотирьох країн
Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі
грамоти у послів низки іноземних держав. Про це
повідомляє прес-служба глави держави. "Президент
України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів...

Гройсман розказав Джуліані про актуальні
реформи
Україна вдячна уряду та народу Сполучених Штатів
Америки за послідовну підтримку Києва у боротьбі за
суверенітет та здійснення внутрішніх перетворень.

Київ та Берлін
партнерство

підписали

заяву

про

Віталій Кличко та правлячий бургомістр Берліну Міхаель
Мюллер підписали спільну заяву про співпрацю та
партнерство між столицями України та Німеччини.

УКРАЇНА
В
Україні погіршується
інформації - ІМІ

доступ

до

З початку року ІМІ зафіксував загалом на території України
102 випадки порушень свободи слова. Для порівняння,
минулого року за цей же період було зафіксовано
приблизно таку ж кількість порушень (108 випадків).

Аваков назвав перешкоди для вільного
обігу зброї
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що для
прийняття в Україні закону про вільний обіг зброї існує
багато перешкод. Про це він сказав сьогодні на брифінгу в
Запоріжжі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
http://archive.sendpulse.com/ee7ba2bf/?_ga=2.143570933.1350565978.1496749995-14399128.1496749995
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Коболєв не розуміє "райдужну" реакцію
Газпрому на Стокгольмський арбітраж
Заяви російського газового монополіста "Газпрому" про
вигідність рішення Стокгольмського арбітражу не
відповідають дійсності. Про це у вівторок повідомила
прес-служба компанії "Нафтогаз України" у Facebook.

В Україні з'явиться поїзд "п'яти столиць"
В Україні запустять поїзд "п'яти столиць", що курсуватиме
між Києвом, Мінськом, Ригою, Вільнюсом і Таллінном. У
перспективі маршрут продовжать до Одеси. Про це на
прес-конференції заявив міністр інфраструктури України
Володимир Омелян,

Уряд назвав цифру, яку використають для
перерахунку пенсій з 1 жовтня
Уряд пропонує з 1 жовтня 2017 року перерахувати раніше
призначені пенсії із використанням показника середньої
заробітної плати на рівні 3 764,40 грн.

СХІД
Федеральний радник Швейцарії привіз
гуманітарку на Донбас
Федеральний радник Швейцарії Дідьє Буркхальтер, який
6-7 червня перебуватиме в Україні з робочим візитом, ...

ПРАВОПОРЯДОК
Справа про розкрадання Кіотських грошей
дійшла до суду
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила
до Солом'янського районного суду обвинувальний акт у
справі за фактом розкрадання коштів, виділених Україні за
Кіотським протоколом.

ЗМІ назвали людей, які допомогли вивести
з Приватбанку $ 1 мільярд
З середини 2015 року до середини 2016 року ПриватБанк"
видав понад $ 1 млрд кредитів фірмам, власниками яких є
сім топ-менеджерів і два підлеглі Ігоря Коломойського.

Обшуки у Криворізькій мерії: підлеглих
Вілкула обвинувачують у розкраданні
Під час обшуку в міській раді Кривого Рогу вилучено
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Під час обшуку в міській раді Кривого Рогу вилучено
тендерну та іншу документацію, на підставі якої
здійснювалось
незаконне заволодіння бюджетними
коштами.

ЕКСКЛЮЗИВ
Трагедія російської мови - кремлівської
зброї брехні та агресії (Аналітика)
Кремлівська влада сама робить все, щоб маргіналізувати
українську мову та культуру. 6 червня, у день народження
фундатора сучасної російської мови, великого поета і
письменника О. С. Пушкіна, в Росії – і не тільки –
відзначать День російської мови.

Початок безвізу між Україною та ЄС:
поляки готують кордон (Аналітика)
11 червня - старт безвізу. Що чекає українців при перетині
«нервового» українсько-польського кордону? З опівночі 11
червня між Україною та ЄС запрацює довгоочікуваний
безвізовий режим.

Стара преса дає можливість мудрішати не
своїм розумом - Вахтанг Кіпіані (Інтерв'ю)
Насправді, в українській журналістиці не так багато
яскравих імен. Та ще й коли це ім'я носить людина,
послідовна у своїх поглядах. Молодість держави чи
клановість держави, чи її політичні кульбіти не завжди
сприяли розвитку демократії й медіа-бізнесу.

СУСПІЛЬСТВО
У Криму бурять скелю під "Ластівчиним
гніздом" - ЗМІ
У Криму почали роботи з бурінню скелі, на якій
розташований комплекс "Ластівчине гніздо" - нібито для
зміцнення на випадок землетрусів.

У Чорнобилі відкрили хостел на сотню
місць
У місті Чорнобиль на базі колишнього гуртожитку
«Полісся» відкрито хостел з покращеними умовами
проживання.
Про
це
повідомляє
прес-служба
Держагентства з управління Зоною відчуження.

Київ
виділив
200
реконструкцію зоопарку

мільйонів

на
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реконструкцію зоопарку

Столична влада виділила 200 млн гривень на
реконструкцію першої черги Київського зоопарку. Про це
під час брифінгу повідомив заступник голови Київської
міської державної

Київським магазинам повернули право на
нічний продаж алкоголю
Відсьогодні набуває чинності рішення суду про скасування
заборони продажу алкоголю з 23:00 до 10:00 в межах
міської смуги Києва. Про це повідомляє Київське обласне
територіальне
відділення
Антимонопольного
комітетуУкраїни.

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

http://archive.sendpulse.com/ee7ba2bf/?_ga=2.143570933.1350565978.1496749995-14399128.1496749995

6/6

