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ТОП
Протести в Росії: Майдану ніхто не чекав,
а до «пугачовщини» ще далеко (Аналітика)
Українцям треба не дозволити Путіну заткнути рота своїм
озлобленим обивателям «українськими трофеями». У
Росії 12 червня пройшла чергова акція так званих ...

Безвіз,
День-2:
до
"біометрикою" в'їхали
українців

ЄС
лише
з
понад 2 тисячі

Станом на 12:00 12 червня правом безвізових подорожей
до країн Євросоюзу вже скористалися 2302 українці. Про
це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник ...

Запровадження віз із РФ потягне питання і
з Білоруссю – нардеп
У разі скасування Україною безвізового режиму для Росії
необхідно переглядати аналогічні угоди із Білоруссю. Таку
думку висловив народний депутат України, радник
міністра внутрішніх справ Антон.

Рева
презентував
розрахунку пенсій

нову

формулу

Міністр
соцполітики
Андрій
Рева
заявив
про
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Міністр
соцполітики
Андрій
Рева
заявив
про
неприпустимість подальшого існування привілейованих
каст у пенсійній системі. А також пояснив важливість
застосування прозорих і єдиних для усіх правил при ...

Passport
Index:
завдяки
безвізу
український паспорт став вагомішим за
російський
Громадянство України у світовому вимірі стало більш
престижним та надає більше можливостей, ніж російське.
Такими є висновки дослідження проекту Passport Index.

В Україні ДАІшників
дорожня поліція

замінила

нова

В Україні відсьогодні запрацювала нова дорожня
патрульна поліція, яка має повністю замінити стару
систему Державтоінспекції. Про це на брифінгу у ...

Сміттєва блокада: Садовий просить уряд
оголосити Львів зоною екологічного лиха
Львівська влада звернулася до Кабміну з вимогою
оголосити в місті надзвичайну екологічну ситуацію через
ситуацію зі сміттям. Про це у Фейсбуці написав мер міста
Андрій Садовий.

УКРАЇНА І СВІТ
Гройсман у Хорватії
залучити інвестиції

намагатиметься

Прем’єр-міністр
України
Володимир
Гройсман
переконаний, що його офіційний візит до Республіки
Хорватія, який щойно розпочався, матиме позитивний ...

Повноцінна
реалізація
Угоди
про
асоціацію Україна-ЄС почнеться з вересня
- Мінгареллі
Повноцінна реалізація положень Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом почнеться з вересня
2017 року. Про це сказав посол ЄС в Україні Хюг
Мінгареллі журналістам в Києві, повідомляє

Швеція і Україна сходяться в оцінках
російської агресії - посол
Швеція повністю підтримує Україну в оцінці російської
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Швеція повністю підтримує Україну в оцінці російської
агресії на сході нашої держави, оскільки зовнішня політика
Королівства базується на необхідності безумовного
виконання міжнародних угод усіма країнами.

Білорусь
відправила
допомогу для Донбасу

гуманітарну

Республіка Білорусь направила до України 58 тонн
гуманітарної допомоги для громадян України, котрі
знаходяться по обидві лінії розмежування на Сході країни.

УКРАЇНА
У МІП назвали 7 найбільш поширених
пропагандистських тез Кремля щодо
України
Міністерство інформаційної політики України зібрало TOP7 найбільш поширених наративних тематик, які російська
влада спрямовує проти України у рамках своєї
інформаційної агресії.

СБУ зібрала докази, що Кремль 10 років
планував агресію в Україні
Росія свідомо планувала ведення агресивної війни проти
України, у тому числі було завчасно сплановано
проведення інформаційної війни задля сприяння
вирішенню військових цілей.

ПРАВОПОРЯДОК
Україна оголосила в розшук "батьків"
підконтрольного ФСБ офісного софту
Головне слідче управління Служби безпеки України
повідомило про підозру у скоєнні злочину засновнику та
комерційному
директору
компаніїрозробника
комп'ютерних програм «Стахановець» та «Mirobase».

Луганчанка отримала п’ять років за
підготовку теракту біля театру Франка в
Києві
Печерський районний суд м.Києва засудив до п'яти років
позбавлення волі луганчанку Анастасію Коваленко, котра
збиралась влаштувати теракт у центрі Києва.

Паспортна афера: росіянам у розшуку
продавали українські документи
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продавали українські документи
У Києві викрито та затримано учасників злочинної групи,
які сприяли незаконному одержанню громадянства
України особами, які перебувають у кримінальному
розшуку, та їхній незаконній легалізації в Україні.

ЕКСКЛЮЗИВ
Критика медреформи: емоцій багато, а по
суті - нуль... (Аналітика)
Поки основний законопроект медреформи чекає другого
читання,
противники
роблять
все,
щоб
його
зірвати. Минулого тижня Верховна Рада проголосувала в
першому читанні за основний.

Відкриваємо в Києві єдиний електронний
«Кабінет жителя» - Юрій Назаров, керівник
ініціативи Kyiv Smart City (Інтерв'ю)
До кінця місяця у Києві відкриють єдиний електронний
«Кабінет жителя». У ньому, нарешті, зберуть усі створені
за останні роки інформаційні та сервісні послуги, які поки
що існують на різних порталах. .

Міхал Боні, депутат Європарламенту Росія
зробила
фейки
інструментом
політики (Інтерв'ю)
Росія є найактивнішою країною, яка веде першу настільки
організовану інформаційну війну в кіберпросторі,
насамперед в Україні. Серед іншого, росіяни впливають ...

СУСПІЛЬСТВО
До програми "Доступні ліки" долучаються
приватні аптеки
Заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що до
програми "Доступні ліки" долучаються приватні аптечні
мережі. Про це повідомляє прес-служба міської влади.

Залізничні квитки поки не дорожчатимуть
— Балчун
Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун
запевнив, що найближчим часом не планується
підвищувати вартість квитків для пасажирів української
залізниці.
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У Києві стартував чемпіонат Європи зі
стрибків у воду
У столиці України на арені палацу водних видів спорту
"Ліко" сьогодні, 12 червня, стартує чемпіонат Європи зі
стрибків у воду. Змагання відбудуться у 13 дисциплінах, у
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