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ТОП
ЄС продовжив на рік санкції проти РФ у
відповідь на анексію Криму
У понеділок, 19 червня, Рада ЄС у закордонних справах
продовжила на рік обмежувальні заходи у відповідь на
нелегальну анексію з боку Росії АР Крим та Севастополя.

Березюк "переїхав" голодувати на сходи
АП
Лідер парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Олег Березюк розпочав голодування під будівлею
Адміністрації Президента. Прес-служба політичної сили
розмістила на своєму сайті фото, з якого видно, що
Березюк

Лідери ЄС продовжать санкції проти Росії
– Могеріні
Лідери країн-членів Євросоюзу 22 червня ухвалять
рішення щодо продовження обмежувальних заходів проти
Росії на основі принципів, які грунтуються на прогресі у
виконані Мінських домовленостей.

Поїздом до безвізової Європи: напрямки
та ціни
У зв'язку з отриманням Україною довгоочікуваного безвізу
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У зв'язку з отриманням Україною довгоочікуваного безвізу
вітчизняні мандрівники розглядають усі варіанти того, як
дістатися до бажаного місця призначення.

Як здорожчає проїзд
транспорті столиці

у

громадському

У Києві з 15 липня підвищать вартість проїзду в
громадському транспорті. Про це повідомляє "Еспресо".
"Відповідно до розпорядження КМДА, ціни на проїзд у
київських автобусах, тролейбусах, ...

Тепер Макрон «може все». Але чи все,
насправді? (Аналітика)
Європа має шанс отримати новий центр сили та
прийняття рішень. Якщо французькі політики будуть
готові до цього. Підсумок парламентських виборів у
Франції – це, передусім, надія. Надія на появу нового

МІП оприлюднить список сайтів,
пропонує заблокувати в Україні

які

Міністерство інформаційної політики протягом двох годин
оприлюднить на своєму сайті список сайтів, які мають
бути заблоковані в Україні як такі, що шкодять державі.

УКРАЇНА І СВІТ
Представництво ЄС відзначило прогрес
України в реформуванні енергетики
Вчасні та точні реформи у сфері енергетики є тим кроком,
що наблизить Україну до Європейського Союзу. Про це під
час Європейського тижня сталої енергії в Україні сказав
заступник голови

Нові санкції Сенату США проти РФ: Гармс
здивована
"німецько-австрійським
пактом"
Депутат Європарламенту від Німеччини Ребека Гармс
назвала засудження керівниками урядів ФРН і Австрії
нових санкцій, схвалених американськими сенаторами,
помилковим.

Родичі
українських
бранців
Кремля
просять НАТО та ЄС посилити санкції
проти Росії
Правозахисники,

родичі

та

колеги

українських
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Правозахисники, родичі та
колеги українських і
кримськотатарських активістів, репресованих російським
режимом, звернулися до керівництва ЄС та НАТО із
закликом до персональних обмежувальних

На конференції ОБСЄ Росію закликали
звільнити Сущенка й Семену
Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна
Беца на конференції Організації з безпеки та
співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні закликала Росію
негайно припинити переслідування українських ...

У
Росії
продовжили
арешт
Липецької фабрики Roshen

майна

Басманний суд м. Москви продовжив арешт майна
Липецької кондитерської фабрики «Рошен» до 13 вересня
2017 року.

Україна представляє новий вантажний
Ан-132D на авіасалоні Ле Бурже
ДП
"Антонов"
представляє
свій
новий
середньомагістральний вантажний літак Ан-132D на
одному з найбільших авіасалонів світу в аеропорту Ле
Бурже.

ГПУ оголосила про підозру заступнику
начальника генштабу РФ за Іловайський
котел
Генеральна прокуратура України повідомила про підозру
першому заступнику голови Генерального штабу
Російської Федерації Миколі Богдановському.

УКРАЇНА
Стець: Наступним головою МІП має стати
Джапарова
Міністр інформполітики Юрій Стець запевнив, що написав
заяву про відставку з цієї посади винятково через стан
свого здоров’я, і закликав у цьому питанні не шукати ...

Гройсман готовий дати 50 мільйонів на
полігон для львівського сміття
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман готовий на
засіданні уряду ініціювати виділення з резервного фонду
50 млн грн на облаштування полігону для сміття у
Львівській області.
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Порошенко нагородив Яценюка за значний
внесок у запровадження безвізу
Президент нагородив орденом князя Ярослава Мудрого IV
ступеня екс-прем’єра Арсенія Яценюка за значний внесок
у реалізацію євроінтеграційних прагнень України та
запровадження Євросоюзом ...

Тимчук розповів про "гібридну відповідь"
України на агресію РФ
Законопроект "Про особливості державної політики щодо
відновлення державного суверенітету України над
тимчасово окупованими територіями Донецької і
Луганської областей" є "гібридною відповіддю"

Справа
Курченка:
Одеський НПЗ

суд

конфіскував

Одеський суд конфіскував на користь Кабміну цілісний
майновий комплекс Одеського НПЗ, причетного до
махінацій з нафтопродуктами у "схемі Курченка".

Україна обговорює спільне управління
своєю газотранспортною системою
Україна обговорює із провідними західними операторами
газотранспортних систем спільне управління своєю
газотранспортною
системою.Україна
обговорює
із
провідними західними операторами газотранспортних ...

Проекту “Одеса-Броди-Плоцьк” збільшили
статутний капітал майже на $0,5 мільйона
Акціонери Міжнародного трубопровідного підприємства
“Сарматія”
(МТП)
підвищили
статутний
капітал
підприємства, яке займається реалізацією проекту з
будівництва трубопроводу “Одеса-Броди-Плоцьк”. ...

Мери 32 міст підписали у Славутичі угоду
щодо підвищення енергоефективності
Мери 32 українських міст підписали у Славутичі Київської
області
угоду,
спрямовану
на
підвищення
енергоефективності. Церемонія відбулась у рамках
Європейськ го тижня сталої енергії в Україні, що ...

Україна збільшила обсяги експорту м'яса
на 50%
У січні-травні 2017 року Україна експортувала 154 тис. т
м'яса, що на 50% більше ніж за аналогічний період 2016
року, а імпортувала – 71 тис. т (зростання на 11%).

ЕКСКЛЮЗИВ
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ЕКСКЛЮЗИВ
Військова

юстиція:

відродження

на

попели (Аналітика)
Створення військових судів - нагальна необхідність для
підтримання дисципліни й правопорядку в армії, що воює
Немає сенсу заперечувати очевидне.

Андрій
Футей,
голова
Українського
конгресового комітету Америки (Інтерв'ю)
Минулого тижня в Вашингтоні знову активно заговорили
про Україну: в Конгресі, Білому домі, Держдепартаменті,
інших відомствах та експертних установах.

Олексій Богданович, народний артист
УкраїниОлексій Богданович, народний
артист України (Інтерв'ю)
Олексій Богданович – знаковий артист на українській
сцені. Він завжди втілював шляхетний дух свого народу у
виставах української та європейської класики.

СУСПІЛЬСТВО
Українці сплачують за "комуналку" 105% Зубко
Громадяни України сплачують за житлово-комунальні
послуги на рівні 105%. Про це віце-прем’єр-міністр
Геннадій Зубко сказав під час селекторної наради з питань
підготовки до зими, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Гройсман каже, що на пільги та субсидії
уряд додатково дає 15 мільярдів
Кабінет міністрів у середу, 21 червня, передасть до
Верховної Ради зміни до Державного бюджету на цей
рік. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав
під час селекторної наради з питань підготовку до зими,

В’ятрович перелічив десять пам'яток у
Києві, які треба «декомунізувати»
На сьогоднішній день в Києві налічується 10 пам'яток і 18
пам'ятних знаків, які підлягають демонтажу згідно із
законом про декомунізацію.

25 років української моди: яскраво,
епатажно і навіть шокуюче (Репортаж)
Сукня з волосся, велетенські равлики замість шлейфу та
сукня першої леді – усе це на fashion-виставці доби
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сукня першої леді – усе це на fashion-виставці доби
незалежності. 15 червня у Мистецькому арсеналі
відкрилася fashion-виставка “IN PROGRESS.

Турсезон в окупованому Криму: потік
відпочивальників впав на третину
Згідно з даними Російського союзу туріндустрії (РСТ)
попит росіян на відпочинок в Криму порівняно з 2016
роком впав на 30%. Про це розповіла "Інтерфаксу" прессекретар організації Ірина Тюріна.

СПОРТ
Українці здобули 21 нагороду на Кубку
світу з кікбоксингу в Італії
В італійському місті Ріміні фінішував Кубок світу з
кікбоксингу за версією Всесвітньої асоціації кікбоксерських
організіцій (WAKO). Участь у змаганнях взяли 1200
учасників із 40 країн світу, 34 файтера
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