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ТОП
Запровадження віз із РФ: Клімкін вважає,
що
Крим
може
стати
"каменем
спотикання"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє,
що відомство у разі ухвалення рішення про введення
візового режиму з РФ, готове його реалізувати.

Горбатюк: Матеріали від САП про "чорну
бухгалтерію"
ПР
ще
не
надходили (Ексклюзив)
Департамент спецрозслідувань ГПУ наразі не отримував
від САП матеріали провадження та оригінали записів
"чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Аваков каже, що “справа Осмаєва” веде
до підлеглих Путіна
Поліція встановила, що між замахом на Адама Осмаєва та
Аміну Окуєву і російськими лідерами є зв'язок. Про це у
п'ятницю сказав журналістам в Одесі міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков, повідомляє "Українська правда".

"Безвізові"

вихідні:

усміхаємось

та
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"Безвізові"
вихідні:
відриваємось!

усміхаємось

та

Афіша найцікавіших подій столиці на 9-11 червня! Якщо ви
не плануєте гайнути в Європу вже цього вікенду тримайте наш путівник надзвичайно цікавим вихідним
Києвом. "Дике" кіно просто неба, діджеї на сходах КМДА

УКРАЇНА І СВІТ
Росія силою захопила Крим та підриває
демократію у світі – заступник генсека
НАТО
У НАТО поставили Росію у перелік загроз разом із
тероризмом та поширенням ядерної зброї.

Представник
ОБСЄ
закликав
звільнити Семену й Сущенка

Росію

Постійний
представник України
при
міжнародних
організаціях у Відні Ігор Прокопчук виступив на засіданні
Постійної ради ОБСЄ із заявою ...

Європа чекає українців
обіймами – Грібаускайте

з

розкритими

Європа вітає українців з отриманням безвізового режиму і
чекає їх із розкритими обіймами. Про це президент Литви
Даля Грібаускайте сказала під час спільної з Президентом
України ....

Україна співпрацюватиме з міжнародним
фінансовим центром "Астана"
Українська
торгово-промислова
палата
підпише
меморандум про співробітництво з новоствореним
міжнародним фінансовим центром "Астана" у Казахстані.

Китайська біржа купила український банк
08 червня 2017 Фонд державного майна України та Bohai
Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) уклали договір
купівлі-продажу
99,9%
акцій
Українського
банку
реконструкції і розвитку.

УКРАЇНА
Обладнання з окупованого
вивозиться до РФ - Порошенко
Обладнання

із

захоплених

на

Донбасу

території

ОРДЛО

підприємств демонтується і вивозиться до Росії. Про це
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підприємств демонтується і вивозиться до Росії. Про це
заявив Президент України Петро Порошенко ...

Пенсії для жителів окупованих територій:
Гройсман назвав умову
Українці, які зараз живуть і працюють на тимчасово
окупованих територіях, будуть мати право на пенсію,
якщо вони платитимуть внески до Пенсійного фонду.

Порошенко назвав єдину можливість
усадити Росію за стіл переговорів
США мають постійне представництво на рівні посла у
"нормандському форматі" з мирного врегулювання
ситуації на Сході України. Тому Вашингтон обізнаний із
ситуацією і перебуває у постійній координації з Україною.

Член НАЗК Рябошапка подав у відставку
Член Національного агентства з питань запобігання
корупції Руслан Рябошапка повідомив, що подав сьогодні
Кабінету міністрів заяву про відставку. Про це Рябошапка
написав у Facebook.

Середня заробітна плата до кінця року
перевищить 7 тисяч - Гройсман
Середня заробітна плата по країні до кінця року
перевищить 7 тис. гривень, а наступного
зросте й
мінімальна заробітна плата.

Українцям із Криму можуть порахувати
стаж, зароблений на окупованій території Рева
Член Національного агентства з питань запобігання
корупції Руслан Рябошапка повідомив, що подав сьогодні
Кабінету міністрів заяву про відставку.

ПРАВОПОРЯДОК
Мукачівська справа: вирок оголосять 26
червня
9 червня у Мукачівському міськрайонному суді закінчилося
заключне засідання у справі про «мукачівську стрілянину»
11 липня 2015 року. Вислухавши дебати між захистом та
обвинуваченням, судді видалилися в нарадчу кімнату.

НАБУ підозрює Нацбанк у співучасті в
розтраті 12 мільярдів рефінансу
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розтраті 12 мільярдів рефінансу
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює
посадовців Нацбанку у співучасті в розтраті 12 млрд грн
рефінансування.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справа Умерова: захист повернув на
свою користь маніпуляції ФСБ проти
Полозова
На засіданнях "суду" в Криму у справі заступника голови
Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова
адвокат Микола Полозов виступатиме свідком захисту.

ЕКСКЛЮЗИВ
На суді у справі Умерова захист
приготував
масу
сюрпризів
для
обвинувачення - Марк Фейгін (Інтерв'ю)
Так званий «Сімферопольський районний суд Криму»,
контрольований окупантами, цього тижня ...

Дограється Трамп до імпічменту чи ні –
Україні інакше не стане (Аналітика)
Кібернаступ не є нашою метою, хоча технічно ми на нього
здатні. Тоді, 2014 року картинка з обличчям Дмитра
Яроша, як «переможця» виборчих президентських ...

Віктор
Жора,
Українська
інформаційної безпеки (Інтерв'ю)

група

Кібернаступ не є нашою метою, хоча технічно ми на нього
здатні. Тоді, 2014 року картинка з обличчям Дмитра
Яроша, як «переможця» виборчих президентських ...

СУСПІЛЬСТВО
Безвіз: що потрібно для автоподорожей
Європою
МВС України оприлюднило перелік документів, необхідних
для подорожей Європою на автомобілі після введення
безвізового режиму.

Прем'єр пояснив, що треба для виходу на
пенсію у 60
Після проведення пенсійної реформи українці зможуть
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Після проведення пенсійної реформи українці зможуть
виходити на пенсію у 60 років у разі наявності в них 25
років стажу. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир
Гройсман під час зустрічі з регіональними ЗМІ,

У МЗС Чехії сказали, яку суму треба мати
українським туристам
У Чехії українців, які мандрують без віз, попросять
довести, що у них є мінімум 1100 крон на день на перший
місяць, що еквівалентно 1220 грн або 42 євро, але
залишатися довше – дешевше.

До Німеччини без візи: Що потрібно знати
Більшість українців вирушають до ФРН авіасполученням.
Найбюджетніший варіант - автобусом. Вже найближчої
неділі в Європу, зокрема Німеччину, прибудуть перші
українці, які ...
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