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ВІЗИТ РОКУ
Порошенко про зустріч із Трампом: Ми
отримали підтримку з боку США
Президент України Петро Порошенко провів зустріч у
Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом,
який запевнив у продовженні твердої підтримки України.

Трамп доручив розширити військову
співпрацю з Україною — Порошенко
Президент США дав чіткі доручення щодо розширення
військово-технічного співробітництва між США та
Україною. Про це заявив глава Української держави Петро
Порошенко за результатами зустрічі у

Порошенка запевнили в Білому домі, що
допоможуть повернути заручників Кремля
Президент України Петро Порошенко отримав запевнення
американського керівництва в допомозі повернення
українських заручників з російського полону. Про це
заявив сам глава Української держави за результатами ...

Законопроект про реінтеграцію Донбасу
представлять іноземним партнерам Порошенко
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Порошенко
Російська Рахункова палата заявила про надто
необгрунтоване фінансування дирекції з управління
Федеральної цільової програми з розвитку окупованого
Криму, а також про багато інших порушень.

Порошенко обговорив закупівлю вугілля в
Пенсильванії
Президент України Петро Порошенко обговорив з
державним
керівництвом
США
можливості
для
поглиблення співпраці в енергетичній галузі, в тому числі
щодо поставок американського вугілля

Порошенко обговорив із Трампом кроки
впливу на Росію у виконанні "Мінська"
Президент України обговорив з президентом США
Дональдом Трампом, який незабаром братиме участь у
саміті “Великої двадцятки”, детальні кроки для реалізації
Мінських угод, які не хоче виконувати Росія.

УКРАЇНА І СВІТ
США розширили санкції проти російських
компаній і приватних осіб
Мінфін США запровадив санкції у зв'язку з ситуацією в
Україні. Під санкції потрапили приватна військова компанія
"Вагнер", кейтерингова компанія , що належить
Пригожину, а також організації, пов'язані з

Дирекція з "розвитку" окупованого Криму
"відписала" собі 84,9 мільйона рублів - ЗМІ
Російська Рахункова палата заявила про надто
необгрунтоване фінансування дирекції з управління
Федеральної цільової програми з розвитку окупованого
Криму, а також про багато інших порушень.

УКРАЇНА
Сироїд приєднується до голодування
Березюка та збирається ночувати під АП
Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд
приєднується до голодування Березюка. Про це вона
заявила з трибуни Ради, повідомляє кореспондент
Укрінформу..

Садовий не виключає евакуації дітей зі
Львова через загрозу інфекцій
Міський голова Львова не виключає евакуації з міста дітей
через високий ризик інфекційної небезпеки у зв'язку з
невивезеним сміттям. «Сьогодні ми стоїмо перед гострою
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невивезеним сміттям. «Сьогодні ми стоїмо перед гострою
небезпекою інфекційних заражень, тому повинні ...

Пожежу
на
Центрального
закінчилася

Хрещатику:
гастроному
в

Історія
Києві

Він - чи не єдиний будинок, який уцілів на Хрещатику після
руйнувань 1941-го. «Війна» догнала його через 76
років. Не дочекавшись реконструкції, Центральний
гастроном згорів.

Ситник розповів, як Розенблат і Поляков
маскували "бурштинові схеми"
Розенблат і Поляков планували організувати видобуток
бурштину під виглядом рекультивації земель у
Рівненській, Житомирській та Волинській областях.

Холодницький підписав подання на зняття
недоторканності з Довгого
Керівник САП Назар Холодницький підписав подання на
зняття депутатської недоторканності з народного
депутата Олеся Довгого та направив подання до
генерального прокурора.

Київрада
вирішила
через
"розлучитися" з Київенерго

рік

Київрада ухвалила проект рішення про розірвання угоди з
ПАТ "Київенерго". Про це під час виступу у Київраді заявив
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє
кореспондент Укрінформу.

Озброєні
бойовики
спостерігачів ОБСЄ

напали

на

Озброєні бойовики "ДНР" здійснили жорстокий напад на
спостерігачів СММ ОБСЄ. Про це повідомляється у Twitter
Cпеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

На
Буковині
відкриють
новий
транспортний місток між Україною та ЄС
Чернівчани їздитимуть до румунського міста Сучава лише
за дві години. Це стане можливим завдяки запуску нового
потяга, що сполучатиме столиці Північної та Південної
Буковини.
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ПРАВА ЛЮДИНИ
Чийгозу все ж дали попрощатися
смертельно хворою матір'ю – Полозов

зі

Одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, якого
незаконно звинувачує російська окупаційна влада,
привезли в Бахчисарай, щоб він міг попрощатись із
вмираючою матір'ю.

ПРАВОПОРЯДОК
ГПУ викликає Курченка на допит 26 червня
Генеральна прокуратура України викликає олігарха Сергія
Курченка на допит 26 червня на 10 годину. Відповідна
повістка опублікована на сайті Генпрокуратури.

ЕКСКЛЮЗИВ
Порошенко має оцінити, наскільки США ворог Росії (Аналітика)
Чи стане наслідком розмов Президента України у
Вашингтоні ухвалення Верховною Радою закону про
окуповані території? Президент України вилетів до США на
перемовини з її найвищими керівниками, коли у

Путін - шанувальник Фур'є і Сен-Сімона,
Пєсков - канделябр Люм'єр (Аналітика)
Перші враження від фільму-інтерв'ю Олівера Стоуна
«Путін». Початок, звичайно, не все історія, але вже перша
серія фільму Стоуна дає прекрасне уявлення про те, що і
як у дорогій ворожій промо-акції.

Не
маю
наміру
бути
“весільним
генералом” в Укрзалізниці - Войцех
Бальчун (Інтерв'ю)
Войцех Балчун вже рік працює на посаді керівника
найбільшого державного підприємства України – ПАТ
“Укрзалізниця”. Кабмін найближчим часом має ...
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

Отправлено через

http://archive.sendpulse.com/1c939a8f/?_ga=2.228188885.996239626.1497867824-14399128.1496749995

5/5

