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ТОП
Порошенко ветував закон про приватних
детективів
Президент України Петро Порошенко наклав вето на закон
про приватну детективну діяльність № 3726 і повернув з
власними пропозиціями.

У Кучми розповіли про
домовленості в Мінську

сьогоднішні

Головним питанням на сьогоднішньому засіданні
Тристоронньої контактної групи в Мінську стало питання
безпеки. Про це повідомила в Facebook прес-секретар
представника України в Тристоронній

Боротьба з корупцією: Україна виконала
85% рекомендацій Ради Європи
До кінця 2016 року Україна успішно виконала 85%
рекомендацій Ради Європи щодо протидії корупції та
майже половину рекомендацій щодо забезпечення
прозорості фінансування політичної діяльності.

Суд заарештував підозрюваного у замаху
на Осмаєва та Окуєву
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на Осмаєва та Окуєву
За клопотанням столичної прокуратури підозрюваного у
замаху на життя Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої
заарештовано без права на заставу. Про це йдеться у
повідомленні ГПУ.

Ситуація в АТО загострилася: 34 ворожих
обстріли, двоє бійців загинули
Обстановка у районі проведення АТО залишається
складною. З початку доби російсько-терористичні
бандформування 34 рази порушували режим «тиші».

УКРАЇНА І СВІТ
Японія передала Київській обласній
лікарні сучасне ендоскопічне обладнання
Посольство
Японії
надає
сучасне
ендоскопічне
обладнання - колоноскоп і гастроскоп - Київській обласній
клінічній лікарні, що сприятиме поліпшенню здоров'я
українців.

Росія блокує питання збройної місії на
Донбасі - Клімкін
Російська Федерація блокує обговорення створення
збройної поліцейської місії на Донбасі, а без цього
неможливо розпочати перехідний процес підготовки до
виборів на Донбасі.

ОБСЄ вирішила збільшити кількість
спостерігачів на Донбасі до 1000 - Курц
ОБСЄ
прийняла
рішення
збільшити
чисельність
спеціальної моніторингової місії на Донбасі з 700 до 1000
осіб. Про це на прес-конференції у Києві заявив діючий
голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії
Себастьян Курц, .

ФРН готова дати Україні €100 мільйонів
кредиту на закупівлю німецьких поїздів
ФРН планує надати Україні 100 млн євро кредитних коштів
на закупівлю німецьких поїздів для приміського
сполучення у 2018 році. Про це заявив заступник міністра
інфраструктури України з питань європейської інтеграції ...

УКРАЇНА
Україна і Швейцарія підписали угоду про
спрощення візового режиму
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спрощення візового режиму
Україна і Швейцарія під час візиту до Києва федерального
радника Швейцарії Дідьє Буркхальтера підписали угоди
про спрощення візового режиму і реадмісію.

Газовий контракт з РФ: оборонний комітет
Ради чекає пояснень Тимошенко
Парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони
ухвалив рішення запросити на наступне засідання експрем'єра Юлію Тимошенко з приводу газового контракту з
РФ.

Гройсман доручив Авакову "витрясти
душу" з будівельних інспекторів
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру
внутрішніх справ Арсену Авакову вжити заходів щодо
ліквідації зловживань у будівельній галузі.

Президент призначив нового заступника
командувача Нацгвардії
Президент України Петро Порошенко призначив Валерія
Бондаря
заступником
командувача
Національною
гвардією України. Відповідний указ №155/2017 від 7 червня
опублікований на сайті глави держави.

Вугілля
з
окупованого
Донбасу
намагаються збувати за кордон за півціни
— ДТЕК
Вугілля з територій ОРДЛО намагаються продавати
Туреччині та Іспанії, пропонуючи до 50% знижки. Про це
журналістам розповів в.о. генерального директора
компанії ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук, ...

Розробники узгодили фінальну версію
Нацстратегії поводження з відходами
На засіданні керівного комітету з підготовки Національної
стратегії поводження з відходами представлено остаточну
редакцію документа, над яким майже рік працювали три
міністерства за підтримки GIZ та

Українці зможуть отримати безоплатну
правову допомогу в 32 країнах
Верховна Рада ухвалила закон «Про ратифікацію
Європейської угоди про передачу заяв про правову
допомогу». Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за
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допомогу». Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за
це рішення проголосував 231 депутат.

ПРАВОПОРЯДОК
Рішення
про
конфіскацію
"грошей
Януковича" передали до реєстру – ЗМІ
Суддя Краматорського міського суду Лариса Переверзева
передала рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів
Аркадія Кашкіна до Єдиного держреєстру судових рішень.

Родина Насірова не
державі 100 мільйонів

хоче

віддавати

Солом'янський районний суд м. Києва продовжив розгляд
клопотання щодо стягнення з відстороненого голови ДФС
Романа Насірова у бюджет внесеної застави у 100 млн грн
у зв'язку з тим, що він не здав ...

Луценко забрав із Ради подання на Бобова
- нардеп
До регламентного комітету ВР надійшов лист від ГПУ за
підписом генпрокурора Юрія Луценка про відкликання
подання про надання згоди на притягнення до
кримінальної відповідальності народного ...

Чесний прокурор: слідчий ГПУ доповів
про пропозицію хабара у $20 тисяч
Слідчий Генпрокуратури повідомив керівництву про
пропозицію хабара. Особи, які пропонували 20 тис. дол.
за закриття кримінального провадження, затримані.

ЗМІ
назвали
чиновницю
гарантування,
що
погоріла
мільйонному хабарі

Фонду
на
5-

Чиновницею Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
яку спіймали на хабарі у сумі 5 млн дол., імовірно є Юлія
Приходько, напередодні призначена уповноваженою
особою на ліквідацію банку "Форум".

СБУ викрила "паливну махінацію" на 200
мільйонів
Співробітники

Служби

безпеки

викрили

імпортерів

паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу на
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паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу на
масштабних фінансових махінаціях. Про це йдеться на
сторінці СБУ в Facebook.

ЕКСКЛЮЗИВ
Ми – нація тугодумів, але й Бог нас за
промахи теж не одразу карає - Богдан
Бенюк (Інтерв'ю)
Із Богданом Михайловичем ми зустрілися в Мукачеві, де він
разом із Анатолієм Хостікоєвим закривав театральний ...

Facebook: Повстання пацієнтів української
медицини (Аналітика)
Чого хочуть українці від реформи медицини, за яку
парламент може проголосувати вже завтра. Учора
Верховна Рада включила до порядку денного розгляд
законопроектів, що стосуються медичної реформи.

Російська
кібер-атака
вдарила
по
ключових для виборів «штатах-гойдалках»
(Аналітика)
Простий аналіз показує, що втручання Росії в
президентські перегони у США цілком могли дати
визначальний ефект. Інформаційний світ уже важко ...

СУСПІЛЬСТВО
Бренд-лук: Уряд схвалив
популяризації України у світі

заходи

з

Кабінет міністрів затвердив план заходів з реалізації
Концепції популяризації України у світі та просування
інтересів держави у світовому інформаційному просторі.

Порошенко
підписав
збільшення суми аліментів

закон

про

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким
покращується захист прав дитини. Про це свідчить
інформація на сайті Верховної Ради.

На субсидії можуть
мільярдів - Розенко

додати

ще

10

На систему субсидій цього року можуть додати ще
близько 10 млрд гривень. Мінфін готує відповідні зміни до
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близько 10 млрд гривень. Мінфін готує відповідні зміни до
Державного бюджету.

Львівська
залізниця
нагадала:
для
безвізових подорожей треба мати три
документи
Для подорожі міжнародними потягами у країни-члени ЄС
після набуття чинності безвізового режиму пасажирам
необхідно буде мати три документи.
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