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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
Порошенко
і
Мінгареллі
"таймер безвізу"

запустили

На площі перед Адміністрацією Президента відбулася
церемонія запуску символічного «таймера безвізу».

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

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що
законопроект про медреформу, яким мають вноситися
зміни до Бюджетного кодексу, буде знову внесений до
Верховної Ради.

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

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,

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 ...

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.

Рада "завернула"
Конституційний суд

законопроект

про

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 ...

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 ...

Штати закликали ООН прийняти потужну
резолюцію щодо України
Постійний

представник

США

закликала

Раду

з

ООН

при

прав

ООН
людини

Ніккі

Гейлі

підвищити
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закликала Раду ООН з прав людини підвищити
ефективність своєї роботи і, в тому числі, прийняти
потужну резолюцію щодо ситуації в Україні..

Польська PGNiG планує подвоїти експорт
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.

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.

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 ...

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".

Суд відмовився стягувати з Насірова
заставу у 100 мільйонів
Солом'янський райсуд Києва відмовив обвинуваченню у
клопотанні про стягнення
до бюджету застави
відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

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
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щодо газового контракту з РФ в Комітеті з питань
національної безпеки та оборони.

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

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.

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

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

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.

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..
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Батьки відстоюють свої права та проти
поборів
у
навчальних
закладах
–
Урядовий контактний центр
Професійно-технічна освіта є основним постачальником
кваліфікованих кадрів для сучасних ринків праці. Тож, на
сьогодні ця сфера потребує системних змін.

До безвізу готуйсь. На старт, увага, марш!
Укрінформ вивчав ситуацію на старті «безвізу» у двох
найгарячіших прикордонних областях - на Закарпатті та
Львівщині.

З Києва до Польщі у неділю вирушає
"безвізовий потяг"
З Києва до Перемишля вирушить "Перший безвізовий
поїзд", на якому здійснять символічну першу подорож без
віз до Європейського Союзу активісти, аналітики,
експерти, митці та журналісти.

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.
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