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ТОП
Порошенко
наступного
тижня
зустрінеться з Трампом у Вашингтоні джерело в АП
Президент України Петро Порошенко здійснить робочий
візит 19-21 червня до США, у ході якого, зокрема,
відбудеться зустріч з Дональдом Трампом.

Порошенко:
Якщо скасуємо
залишимо Україну беззахисною

АТО

-

Президент України Петро Порошенко наголосив на
важливості забезпечення українських військових всіма
можливостями у протидії російській агресії.

«АТО» закінчується? Тепер буде «війна»
чи «військовий конфлікт»? (Аналітика)
Секретар РНБО пропонує шукати новий формат захисту
країни від агресії Росії. Нинішній не допомагає. 13 червня
секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що
Україні потрібно

Британська Daily Mail змінила думку про
те, чий насправді Крим - посольство
Британська газета Daily Mail змінила думку про належність
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Британська газета Daily Mail змінила думку про належність
Криму Росії після критики статті, яка вийшла в понеділок.
Про це повідомляється в Twitter посольства України в
Лондоні.

У Реви пояснили, як не влізти в борги,
коли зекономив субсидію
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.

Ілля Кваша виграв "золото" чемпіонату
Європи у стрибках з метрового трампліну
Українець Ілля Кваша став став чемпіоном Європи зі
стрибків у воду в Києві. Спортсмен з Миколаєва виборов в
середу золоту медаль в індивідуальних стрибках з
метрового трампліну, повідомляє Укрінформ.

УКРАЇНА І СВІТ
Надання Україні летальної зброї досі на
порядку денному США - Парубій
Вашингтон не зняв з порядку денного питання надання
Україні летальної зброї. Про це заявив Голова Верховної
Ради Андрій Парубій, перебуваючи з офіційним візитом у
США, інформує прес-служба парламенту.

Японія працює над
українцям - нардеп

скасуванням

віз

Кабінет міністрів Японії приступив до роботи над
питанням скасування віз українцям. Про це повідомив
народний
депутат
України,
співголова
групи
з
міжпарламентських зв’язків з Японією Леонід Ємець ...

В ЄС відзавтра скасовують плату
роумінг

за

У Євросоюзі від четверга, 15 червня, остаточно скасують
плату за роумінг мобільного зв’язку у 28 країнах-членах
спільноти. Про це власному кореспонденту Укрінформу в
Брюсселі нагадали у трьох керівних

СХІД
Червоний
Хрест
передав
Авдіївці
генератор
для
забезпечення
водопостачання
Міжнародний

Комітет

Червоного

Хреста

у

якості
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Міжнародний Комітет Червоного Хреста у якості
гуманітарної допомоги передав Авдіївці дизель-генератор
для забезпечення постачання води в умовах відсутності
електропостачання.

В Авдіївці почали мовити "UA:Перший" і
"ДоТеБе"
Українські телеканали "UA:Перший" і "ДоТеБе" покривають
сигналом Авдіївку і сягають північних районів окупованого
Донецька.

Порошенко передав у АТО перископ від
Грибаускайте
Президент
України
Петро
Порошенко
передав
представникові
командування
антитерористичною
операцією перископ, який був придбаний президентом
Литви Далею Грибаускайте за власні кошти.

УКРАЇНА
Уряд схвалив проект бюджетної резолюції
на найближчі три роки
Кабінет міністрів схвалив документ про основні напрямки
бюджетної політики на 2018-2020 роки (Бюджетну
резолюцію).

Корчак сказала, хто гальмує затвердження
результатів перевірки декларацій
Голова НАЗК Наталія Корчак заявляє, що агенція не
затверджує результатів повної перевірки е-декларацій
топ-посадовців через те, що відповідальний за її
проведення заступник голови Нацагентства ...

Гройсман – Садовому: за 11 років при
владі можна побудувати 15 сміттєзаводів
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що у
Львова є всі можливості вирішити проблему зі сміттям, і не
розуміє, чому це питання досі не врегульоване.

В Україні намірилися обмежити швидкість
руху в містах до 50 км/год
Керівник Держагентства автодоріг Славомір Новак
пропонує провести в Україні кампанію щодо зменшення
межі перевищення швидкості під час руху транспортного
засобу у місті, а також обмеження швидкості руху до

У Нацбанку хочуть повністю зняти
обмеження, запроваджені після Революції
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обмеження, запроваджені після Революції
гідності
Національний банк України поступово пом'якшує
адміністративні обмеження на валютному ринку, що були
запроваджені після Революції гідності та ставить перед
собою завдання якомога швидше їх скасувати.

ПРАВОПОРЯДОК
Екс-міністру
підозру

Клименку

повідомили про

Головна Військова прокуратура Генеральної прокуратури
України повідомила про підозру колишньому міністру
доходів і зборів України Олександру Клименку.

Обшуки у поліції: ГПУ заявляє
зарплати для "мертвих душ"

про

У Генпрокуратурі стверджують, що проводять обшуки у
фінансовому
підрозділі
поліції
Київської
області,
керівництво і працівників якого підозрюють у незаконному
перерахуванні зарплати 39 особам.

ЕКСКЛЮЗИВ
Єдина турзона: Поштову площу - в хаб,
через Дніпро - канатну дорогу (Аналітика)
Контрактову площу, Володимирську гірку, Труханів острів і
Лавру об'єднає комплексна турзона. У департаменті
містобудування та архітектури столиці презентували ...

СУСПІЛЬСТВО
В Україні послуги сільського туризму
надають 1,6 тис. садиб – експерт
В Україні зареєстровано близько 1600 садиб, які надають
послуги сільського зеленого туризму. Про це сказала
професор Національного університету біоресурсів та
природокористування

Близько 5,7 тисяч родин отримали
відшкодування за "теплими" кредитами
Держенергоефективності 14 червня виплатило чергове
відшкодування учасникам урядової програми «теплих»
кредитів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабмін спростив правила "переведення"
дач у житлові будинки
Кабінет

міністрів спростив і вдосконалив процедуру
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Кабінет міністрів спростив і вдосконалив процедуру
переведення дачних і садових будинків у житлові. Про це
розповів віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ

Російським боксерам "виліз боком" вояж у
Крим - в Україну не пустили дев'ятьох
У середу, 14 червня, на кордоні з Росією в Харківській
області співробітники Держприкордонслужби спільно з
взаємодіючими органами виявили та не пропустили в
Україну дев'ятьох громадян

Російський
актор-євромайданівець
отримав статус біженця в Україні
Колишньому російському актору Сергію Анісіфорову, який
у 2014 році став учасником Євромайдану, нині мешкає в
Україні та є активістом одеської "Самооборони", ...

Російському топ-блогеру заборонили в'їзд
в Україну
Відомий російський блогер Ілля Варламов став персоною
нон грата в Україні. Це йдеться у відповіді СБУ на запит
видання "Апостроф" про те, що Варламов раніше ...
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