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ТОП
Рада ухвалила закон про курс України на
вступ до НАТО
У НАТО взяли до уваги рішення Верховної Ради про
відновлення стратегічного курсу держави до набуття
членства у Північноатлантичному альянсі.

ВР проголосувала
першому читанні

за

медреформу

у

Народні депутати ухвалили у першому читанні урядовий
законопроект № 6327 "Про державні фінансові гарантії ...

Стокгольмський арбітраж довів, що у 2009
році були здані інтереси України Порошенко
Рішення Стокгольмського арбітражу щодо газової угоди
2009 року довело, що підписанти з українського боку здали
інтереси України. За це має бути відповідальність.

Суд відмовився стягувати з Насірова
заставу у 100 мільйонів
Солом'янський райсуд Києва відмовив обвинуваченню
http://archive.sendpulse.com/8413112e/?_ga=2.78020564.1350565978.1496749995-14399128.1496749995
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Солом'янський райсуд Києва відмовив обвинуваченню у
клопотанні про стягнення
до бюджету застави
відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Вибух на території посольства США:
хтось
щось
комусь
демонструє
(Аналітика)
Росія каже, що за Україну вона готова воювати навіть зі
США. Але й в України нема іншого шляху, ніж до
НАТО. Про вибух на території посольства США в Україні
одразу після опівночі 8 червня уже знають ...

Кабмін скасував державне регулювання
цін на основні продукти
Кабінет міністрів скасував державне цінове регулювання
на ряд товарів і послуг з 1 липня 2017 року. Про це
йдеться у постанові від 7 червня 2017 року № 394, що
оприлюднена на Урядовому порталі.

УКРАЇНА І СВІТ
У Світовому банку перерахували "сучасні
навички", яких бракує українцям
Для економічного зростання працездатне населення має
володіти необхідними ключовими навичками, серед яких когнітивні, соціально-емоційні та технічні.

В Україні зменшиться дефіцит брухту
чорних металів
Народні депутати ухвалили в цілому законопроект № 6382
щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на
внутрішньому ринку. Відповідне рішення підтримали 270
народних депутатів.

Курс до НАТО: у відповідь Києву Кремль
погрожує "ребалансувати" все на свою
користь
У Кремлі, коментуючи рішення України відновити курс на
вступ до Північноатлантичного союзу, знову пообіцяли
заходи у відповідь у разі розширення НАТО.

Посол Британії підтвердила передачу
даних НАБУ щодо паспорта Насірова
Посол Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт
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Посол Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт
Гоф заявляє, що лист Британії до НАБУ щодо
громадянства екс-голови ДФС Романа Насірова є
справжнім.

Нафтогаз відмовляється їхати до Москви
на переговори з Газпромом
Для Нафтогазу Російська Федерація є неприйнятною
країною для проведення перемовин з Газпромом. Про це
повідомляє у четвер прес-служба Нафтогазу. Нафтогаз
підкреслює, що такої позиції «незмінно дотримується з
2014 року ...

Клименко розповів ООН про заборону на
освіту українською в окупованому Криму
Після захоплення Росією Криму тисячі українців, які
проживають на півострові, не можуть повноцінно
користуватися
своїм
правом
на
освіту
через
дискримінаційну
політику
окупаційної влади,
яка
забороняє

Україна веде переговори з Чехією щодо
спільного випуску Skoda
Між Україною та Чеською Республікою ведеться діалог
щодо випуску спільно автомобілів марки Skoda на
території України. Про це заявила віце-прем`єр-міністр з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції ...

Посол
поінформував,
як
у
відзначатимуть 150-річчя Канади

Києві

Посольство Канади в Україні підготувало тритижневу
програму святкування у Києві 150-річчя Канади, яка
стартує 11 червня. Про це заявив журналістам у четвер
посол Канади в Україні Роман Ващук,

УКРАЇНА
Порошенко підписав закон
електроенергії

про

ринок

Президент України Петро Порошенко підписав Закон про
ринок електричної енергії України. Як повідомляє
кореспондент Укрінформу, підписання документу ...

Рада "завернула"
Конституційний суд

законопроект

про

Народні депутати не підтримали у першому читанні
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Народні депутати не підтримали у першому читанні
законопроект № 6427-д "Про Конституційний суд України"
авторства 11 народних депутатів-членів комітету з питань
правової політики та правосуддя і ...

Тимошенко відмовляється звітувати на
комітеті щодо газового контракту з РФ
Голова парламентської фракції "Батьківщина" Юлія
Тимошенко наголошує, що не збирається йти на слухання
щодо газового контракту з РФ в Комітеті з питань
національної безпеки та оборони.

Рада
ухвалила
закон
енергоефективності

про

Фонд

Народні депутати ухвалили в цілому законопроект №5598
про
Фонд
енергоефективності.
Як
повідомляє
кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали
278 народних депутатів.

Стратегію розвитку морських портів до
2038 року актуалізують - АМПУ
Адміністрація морських портів України (АМПУ) спільно з
експертами Світового банку спільно працюють над
актуалізацією Стратегії розвитку морських портів до 2038
року.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Свідок у справі Чийгоза: 26 лютого
проросійські
мітингувальники
використовували гранату
В ході мітингу 26 лютого 2014 року біля стін Верховної
Ради
Криму
проросійські
мітингувальники
використовували не тільки пластикові та скляні пляшки,
але і димову гранату.

ЕКСКЛЮЗИВ
Липецький Roshen відмовляється платити
в бюджет РФ 48 мільйонів рублів
(Аналітика)
Арбітражний суд Липецької області 20 червня розгляне
позов фабрики Roshen про визнання незаконним рішення
Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби про

Фортуна відпочиває: збіжжя у 2017-му
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Фортуна відпочиває: збіжжя у 2017-му
буде менше, валюти - теж (Аналітика)

Два роки поспіль рекордні врожаї гарантували Україні
притік валюти. «Лафа» закінчилась холодною весною
2017-го…Через холодну весну, нестачу опадів та низку
інших причин озимина ...

Президентство Трампа: Чи
імпічмент у США? (Аналітика)

реальний

Про початок роботи над підготовкою імпічменту
заявлено. Ключовими стають сьогоднішні свідчення Комі в
Сенаті. Імпічмент президента Сполучених Штатів –
процедура дуже кропітка й тривала за часом.

СУСПІЛЬСТВО
Порошенко підписав закон, що спрощує
видачу медичних довідок пораненим
бійцям АТО
Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про
внесення змін до статті 260 Статуту внутрішньої служби
Збройних сил України", ухвалений Верховною Радою 18
травня 2017 року.

За рахунками Київенерго у
доведеться платити без субсидій

червні

Квитанції за електро- і теплопостачання за травень, які
кияни отримають в червні, будуть без урахування
субсидії. Про це повідомляє ПАТ "Київененрго".

Володимир Кличко потрапив у ТОП-100
рейтингу Forbes
Український боксер Володимир Кличко увійшов у ТОП-100
найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією
авторитетного журналу Forbes.

Виступ Білик в Одесі скасували через
кримські гастролі
Виступ співачки Ірини Білик на відкритті в Одесі ресторану
"Парк Leo" скасовано. Про це повідомили кореспонденту
Укрінформу організатори заходу.
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