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ТОП
Мін'юст Нідерландів підписав ратифікацію
Угоди про асоціацію
Міністерство юстиції Нідерландів підписло закон про
ратифікацію Угоди про асоціацію між Європейським
Союзом та Україн.

Казахи за ніч замалювали скандальну
карту України без Криму - посольство
України
Карту України без Криму та карту Росії з півостровом, що
були представлені у Казахстані на мистецькій виставці
"Астана Арт Фест", за ніч повністю замалювали.

Гройсман хоче
компанії
до
держзакупівель

долучити хорватські
участі
у
системі

Хорватія підтримує зусилля уряду України, спрямовані на
проведення внутрішніх реформ та боротьбу з корупцією, і
допомагатиме на шляху євроінтеграції та протидії
російській агресії.

Безвіз: в МЗС пояснили, з яких причин
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Безвіз: в МЗС пояснили, з яких причин
завертають на кордоні
Аналіз дії безвізового режиму поїздок громадян України до
ЄС свідчить, що режим працює системно, ускладнень
перетину кордону немає. Про це повідомив у Facebook
Департамент консульської служби МЗС.

П'ята частина Києва може залишитися без
гарячої води до жовтня - Київенерго
Гаряча вода у п'яти районах Києва може бути відсутньою
до початку опалювального сезону. Про це заявив голова
наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков, повідомляє
BBC Україна.

УКРАЇНА І СВІТ
У Міжнародній організації праці обіцяють
допомогти Україні з пенсійною реформою
Міністр соціальної політики Андрій Рева у рамках робочого
візиту до Женеви провів зустріч з Генеральним
директором
Міжнародної
Організації
Праці
Гаєм
Райдером, який запевнив у подальшій підтримці .

В ООН кваплять з розслідуванням
злочинів проти Майдану та “справи 2
травня”
Злочини періоду Революції Гідності та події в Одесі 2
травня 2014 року мають бути розслідувані ефективно і без
зволікань. На цьому наголосила голова Моніторингової
місії ООН з прав людини в Україні Фіона

Міжнародна співпраця принесе Україні $25
млрд вже до кінця 2018 року - Гройсман
Україна, співпрацюючи з Міжнародним валютним фондом,
Світовим банком, а також іншими міжнародними
партнерами, до кінця 2018 року вийде на цифру 25 млрд
дол. фінансової допомоги.

В ООН сказали, як Росія порушує права
людини в окупованому Криму
Нова доповідь ООН щодо прав людини в Україні за період
із 16 лютого по 15 травня 2017 року фіксує численні
випадки порушень прав людини в окупованому Росією
Криму.

Українське

посольство

британському

таблоїду,

чий

нагадало
насправді
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британському
Крим

таблоїду,

чий

насправді

Українське посольство у Великій Британії називає
провокативною статтю британського таблоїда Daily Mail,
який назвав незаконно окупований росіянами Крим
частиною РФ.

Росія
незаконно
конфіскувала
об'єктів нерухомості в Криму - ООН

4575

В окупованому Криму на березень 2017 року Росією було
незаконно конфісковано 4575 державних і приватних
об'єктів нерухомості. Про це йдеться в новій доповіді
Моніторингової місії ООН, присвяченій ситуації з правами
..

Росія
намагається
штучно
змінити
демографічний склад Криму - Тука
Росія постійно нарощує військовий потенціал на території
анексованого півострова Крим, що може стати загрозою
не лише з точки зору

Понад два мільйони абонентів "nc+" у
Польщі зможуть дивитися UA|TV
Телеканал іномовлення України UA|TV став доступним
абонентам однієї з найбільших супутникових платформ
Польщі
"nc+".
Про
це
повідомляє
прес-служба
Міністерства інформаційної політики України..

СХІД
З початку конфлікту на Донбасі вбили
понад 2,5 тисячі цивільних - ООН
З початку військового конфлікту на Донбасі, з квітня 2014
року, вбито 2 777 цивільних осіб. Про це йдеться у новій
доповіді ООН щодо прав людини в Україні, повідомляється
на сайті Представництва ООН в Україні.

В ООН наполягають на відведенні
військових від лінії зіткнення на Донбасі
Сторони конфлікту на сході України мають відвести
військову техніку і військових від лінії зіткнення. На цьому
наголосила голова Моніторингової місії ООН з прав
людини в Україні Фіона

На Донеччині почали будувати газогін для
Авдіївки і коксохіму
У Донецькій області розпочинають будівництво нового
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У Донецькій області розпочинають будівництво нового
газопроводу для забезпечення цим топливом Авдіївки,
вартість будівництва становить 59 мільйонів гривень.

Вежа на Карачуні вирішила проблеми з ТБсигналом в Іванополі на Донеччині - МІП
Моніторингова місія Міністерства інформаційної політики
України провела аналіз стану телерадіомовлення на
території Іванопільської сільської ради Костянтинівського
району Донецької області.

УКРАЇНА
Україна зменшила наполовину поставки
російського скрапленого газу
У травні 2017 року в Україну було імпортовано 32,8 тис. т
скрапленого газу з Росії, що на 51% менше, ніж роком
раніше, і на 46% менше, ніж у квітні. При цьому різко
зросли поставки газу з Білорусі.

Парасюк каже, що РФ завела на нього
справу “через мову та тисячолітню
історію”
Народний депутат Володимир Парасюк (позафракційний)
вважає, що Слідчий комітет РФ порушив проти нього
кримінальну справу через те, що він є українцем.

Укртрансгаз відкрив на базі підземних
сховищ митний склад для газотрейдерів
ПАТ "Укртрансгаз" на базі 10 газосховищ відкрив митний
склад, що дасть можливість трейдерам більше 1000 днів
зберігати природний газ в українських підземних сховищах
газу (ПСГ) без розмитнення.

Аваков виграв суд проти Лещенка
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що
Подільський райсуд Києва зобов'язав народного депутата
БПП Сергія Лещенка спростувати інформацію про
стеження за ним.

Президент присвоїв посмертно звання
Героя України білорусу Жизневському
Президент Петро Порошенко присвоїв посмертно звання
Героя України Михайлу Жизневському – білорусу, який
загинув під час Революції Гідності. Глава держави вручив
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загинув під час Революції Гідності. Глава держави вручив
Зірку Героя України батькам Жизневського ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Дружина політв'язня Коломійця передала
його
прохання
про
термінову
меддопомогу
Засуджений у РФ громадянин України Андрій Коломієць
звернувся до адміністрації краснодарської колонії з
проханням про медичну допомогу.

“Справа” Чийгоза: прокурору заявили
відвід через “абсурд” заради кар’єри
У вівторок в ході 127-го засіданні "суду" у справі Чийгоза
було заявлено відвід так званому прокурору Анастасії
Супрязі, яка підтримує абсурдне обвинувачення проти
нього і перешкоджає у виклику свідків.

ЕКСКЛЮЗИВ
Марія Рипан, племінниця
Гузара... (Інтерв'ю)

Любомира

Світлий передпокій покійного Любомира в його резиденції
в Княжичах зустрічає нас його портретом. За хвилину до
нас виходить сестра Вероніка, сестра-служебниця (Орден
сестер-служебниць, так називається монастир УГКЦ), ...

Цінам – волю! Але не забуваємо про
минулорічні гречку та яйця… (Аналітика)
Через що можуть «спотикнутися» вільні ціни на продукти
харчування. Як і припускав Укрінформ, після кількох
місяців спостереження за поведінкою звільнених від
державного регулювання цін на продукти харчування, ...

Навальний і Ко: атакують Медведєва,
попадають і в Путіна (Аналітика)
Ситуація в Росії застигла в точці біфуркації. Вирішальними
можуть стати найближчі місяці. З тривогою спостерігаю за
тим, як в Україні склалася як гарний тон дивна, на мій.

СУСПІЛЬСТВО
Атака на енергомережі в Києві 2016 року:
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Атака на енергомережі в Києві 2016 року:
експерти знайшли зв'язок хакерів з РФ

До хакерської атаки на енергосистему в Києві в грудні 2016
року причетна група Electrum, безпосередньо пов'язана з

Стало відомо ім'я нового очільника
Українського культурного центру у Москві
Національний культурний центр України в Москві очолить
журналіст Валерій Юрченко. Таке рішення прийняла
сьогодні конкурсна комісія з проведення конкурсного ...

"Голос України" опублікував закон про
мовні квоти на ТБ
Офіційна газета Верховної Ради "Голос України" у
вівторок, 13 червня, опублікувала закон "Про внесення
змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних
(електронних) засобів масової інформації", який

Різницю в тарифах на комунальні послуги
відшкодує Держспоживслужба
Територіальні комісії, до яких включені працівники секторів
контролю за регульованими цінами головних управлінь
Держпродспоживслужби в областях та м. Києві, розпочали
роботу з відшкодування різниці в ...
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