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

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

Порошенко доручив
підвищити пенсії

Кабміну

восени
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Президент України Петро Порошенко доручив уряду вже
восени підняти пенсії і скасувати всі обмеження для
працюючих пенсіонерів.

Президент пропонує перевести пенсії на
страховий стаж до 2020 року
Президент Петро Порошенко запропонував поетапне
запровадження страхового стажу для виходу на пенсію і
можливе його введення з 2020 року.

Проект пенсійної реформи буде в Раді у
понеділок або вівторок  Гройсман
Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроекти
щодо пенсійної реформи наступного тижня.

Голови парламентів України та США
підписали меморандум про співпрацю
Голови парламентів України та Сполучених штатів
Америки Андрій Парубій і Пол Раян у Вашингтоні
підписали Меморандум про співпрацю. Про це
Укрінформу повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

Україна поскаржилася в ООН на незаконні
"вояжі" суден до окупованого Криму
Українська делегація порушила питання про незаконне
заходження суден до закритих морських портів України в
АР Крим та Севастополі в рамках спецустанови ООН 
Міжнародної морської організації (ІМО).

У понеділок ЄС продовжить на рік санкції
проти Росії
У понеділок, 19 червня, Рада ЄС у закордонних справах
продовжить на рік обмежувальні заходи у відповідь на
нелегальну анексію Росією Автономної республіки Крим.

Трампу наказано вважати Росію ворогом
(Аналітика)
Три роки знадобилося США, щоб перейти від стратегічного
партнерства з Росією до стратегічного протистояння з
нею. Учора пізно ввечері за київським часом Сенат США
схвалив законопроект, який запроваджує
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Чому в МЗС ФРН і Австрії не раді
американській ініціативі з розширення
санкцій
Газова тема для Німеччини та Австрії «болюча», оскільки
газові фірми цих двох країн – головні партнери російського
монополіста. Тому обидві країни не миттям так катанням,
у

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 пресслужба парламенту..

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.

Безвіз у дії: за тиждень кордон перетнули
майже 13 тисяч українців, відмов  17
Від початку запровадження безвізу кордон з країнами
Європейського Союзу перетнули більше 365 тисяч
громадян України і лише 17 українцям відмовлено.

Клімкін сказав, коли просунеться справа зі
скасуванням роумінгу з ЄС
Конкретні ідеї щодо скасування плати за роумінг за
користування послугами мобільного зв’язку українців у
країнах Євросоюзу та громадян ЄС в Україні мають бути
вироблені до саміту Східного партнерства, який пройде у
листопаді у Брюсселі.

Федералізація в овечій шкурі. Аналітика
Путін на "прямій лінії з народом" сім хвилин розказував
світові, що ось є в Україні такий собі добродій – Віктор
Медведчук,
хороший
хлопець
і
український
націоналіст...Навіщо
Путін
ліпить
з
Медведчука
«українського націоналіста»?

У Маріуполі парадом відсвяткували третю
річницю звільнення міста. Фото
В Маріуполі – військовий парад на честь третьої річниці з
дня звільнення міста від бойовиків, колона військової
http://archive.sendpulse.com/13ce32f2/?_ga=2.86806939.2036096076.14977038361070435258.1491644046

3/7

17.06.2017

Єдина країна  Головне за тиждень (1217 червня 2017)

техніки у супроводі поліцейських авто проїхала вулицями
міста.

Мінгареллі  Україні: Коли ж буде новий
закон про вибори і нова ЦВК?
Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі не розуміє, з яких
причин в Україні повністю зупинилося реформування
виборчого законодавства і не призначаються нові члени
Центральної виборчої комісії.

Рада громадського контролю при НАБУ –
має бути «зручною» чи прозоро обраною?
(Аналітика)
Новий склад Громадської ради НАБУ запрацював. На
законних підставах, але з претензіями щодо законності...
Ще 31 травня відбулись вибори до Ради громадського ...

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.

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 ...

Туристична Німеччина чекає українців
До 2030 року ФРН за рік будуть відвідувати близько
мільйона наших співгромадян. Україна була для
німецького в'їзного туризму зростаючим ринком ще до
лібералізації візового режиму.

Чому росте гривня, або До кінця літа
долар – відпочиває! (Аналітика)
Новий склад Громадської ради НАБУ запрацював. На
законних підставах, але з претензіями щодо законності...
Ще 31 травня відбулись вибори до Ради громадського ...
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Ціна шкоди  це півквартири в Києві, але
продажі ростуть? (Аналітика)
Доступність нового авта в Україні в 45 разів менша, ніж в
сусідній Чехії. Однак, темпи автопродажів у нас вищі.
Парадокс ...

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 ...

У Кличка прокоментували підвищення
комунальних тарифів у столиці
Причиною підвищення комунальних тарифів у Києві стало
зростання вартості електроенергії, збільшення тарифу на
послуги з вивезення сміття, підвищення мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму.

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 пресслужба міської влади.

Екстрена швидка допомога населенню
потребує вдосконалення  Урядовий
контактний центр
Усім відомі ті жахливі хвилини очікування після виклику
швидкої медичної допомоги. Коли навіть фізично
відчуваєш, як спливає час, що дає шанс на порятунок.

Спільне горе латишів та українців.
Депортація. День пам'яті (Аналітика)
До Дня пам'яті жертв комуністичних репресій, який
відзначає нині Латвія. У ніч з 14 на 15 червня 1941 року
органи внутрішніх справ СРСР за підтримки Червоної Армії
та місцевих комуністичних активістівколаборантів ...

Вони уже жили в Європі. Історичний
досвід українців (Аналітика)
За мадярів це було можливо – виписувати українську
періодику, за совєтів – уже боялися. Фраза «українці
повертаються до Європи» останніми днями стала топовою
– така...
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Дім Терещенків: чи можливе співіснування
історії та гламуру? (Аналітика)
Будівництво комплексу Leonis на бул. Шевченка зупинено,
мер обіцяє повернути киянам садибу – один з витоків
української незалежностію.

В Україні ДАІшників
дорожня поліція

замінила

нова

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

Порошенко підписав скасування “закону
Савченко”
Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про
внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо
правила складання покарань та зарахування строку
попереднього ув'язнення» № 2046VIII.

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

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду:
Кваша і Письменська поборються за друге
«золото»
В активі України на київському чемпіонаті вже 9 нагород, з
них три золоті.

Фототиждень через об'єктив Укрінформу
Двері у безвіз, проводи русалок та чемпіонські
стрибки. Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу.
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