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ТОП
Туск зробив заяву українською: Українці
заслуговують на визнання Європою своїх
заслуг
Керівні інституції ЄС планують остаточно завершити
ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС за кілька ...

ЄС продовжить санкції проти Росії на
півроку – Туск
Лідери Євросоюзу сьогодні мають ухвалити рішення про
продовження економічних санкцій відносно Росії, уведених
у відповідь на агресію проти України...

Турчинов хоче ретельно перевіряти
"біометричних гастролерів" із зони АТО й
Криму
Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Олександр Турчинов заявив, що необхідно проводити
ретельну перевірку всіх охочих отримати біометричний ...

До п'ятого липня сміття зі Львова мають
вивезти - Зубко
Влада Львова спільно з облдержадміністрацією та іншими
місцевими органами влади повинна до 23 червня
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місцевими органами влади повинна до 23 червня
розробити графік вивезення сміття з міста, а до 5 липня вивезти його.

У Києві напали на знімальну групу ZIK
У Києві група невідомих чоловіків спортивної статури
вчинила напад на знімальну групу проекту журналістських
розслідувань «Житлоблуд», що виходить на телеканалі
ZIK.

УКРАЇНА І СВІТ
"Північний
потік-2"
є
інструментом
енергетичної агресії Росії - Порошенко
Реалізація Росією політично вмотивованого енергетичного
проекту "Північний потік-2" є інструментом енергетичної
агресії Росії не лише проти України, а й проти ЄС.

Кучма сказав,
полоненими

коли

почнеться

обмін

Представник України в Тристоронній контактній групі з
урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявляє,
що на наступній зустрічі в Мінську мають бути узгоджені
розбіжності в списках полонених і ...

Порошенко анонсував свою зустріч з
Макроном
На наступний тиждень запланована телефонна розмова
лідерів країн “нормандського формату” - України, Франції,
Німеччини та РФ.

Товарообіг між Україною та Чехію зріс на
третину
Двосторонній товарообіг між Україною та Чехію після
серйозного спаду протягом 2014-15 років пішов вгору і за
перший квартал поточного року зріс на третину.

Ілон Маск вважає український “Зеніт”
найкращою ракетою після своєї
Голова Ілон Маск назвав український "Зеніт" найкращою
ракетою після своєї. Про це повідомляє Національний
промисловий портал.

Ірак зняв заборону на імпорт м'яса птиці з
України
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України
Ірак 21 червня 2017 року зняв заборону на експорт м'яса
птиці з Україну до Іраку, введену через спалахи пташиного
грипу. Про це повідомляє Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та ...

УКРАЇНА
Уряд затвердив порядок соціальної та
профадаптації учасників АТО
Кабінет міністрів затвердив порядок організації соціальної
та професійної адаптації учасників антитерористичної
операції.

Климпуш-Цинцадзе розповіла, що заважає
швидким реформам
Недостатня кількість професіоналів в різних ешелонах
влади і місцевого самоврядування заважає швидшому
проходженню реформ в Україні.

У США не було жодних натяків на "план
обміну" Криму на Донбас - Геращенко
Під час зустрічей Петра Порошенка з високопосадовцями
адміністрації президента США не було жодних натяків на
існування плану звільнення Росією Донбасу за умови
відмови України від Криму.

Коломойський
намагається
відсудити
Приватбанк - заступниця глави НБУ
Заступниця глави НБУ заявила, що Ігор Коломойський
оскаржує в суді рішення про визнання банку
неплатоспроможним та його націоналізацію.

Березюк та Сироїд припинили "сміттєве"
голодування під Ратушею
Керівник департаменту внутрішньої та інформаційної
політики Львівської облдержадміністрації Ольга Березюк
напередодні
увечері
припинила
голодування
під
Ратушею.

Всі
державні
земельні
аукціони
відбуватимуться в онлайн режимі - Кабмін
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що
передбачає переведення всіх аукціонів на оренду
державних земель в онлайн режим.

Нова телевежа на Луганщині запрацює до
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Нова телевежа на Луганщині запрацює до
початку липня - Гарбуз
До початку липня у Новоайдарському районі на Луганщині
завершать монтаж 50 метрів телевежі, яка дозволить
ліквідувати "білі плями" у мережі теле- і радіомовлення
Луганщини.

До Варни відтепер
поїздом і з Києва

можна

дістатися

У суботу, 24 червня, Укрзалізниця запускає пряме
залізничне сполучення Київ - Варна. Про це інформує сайт
відомства. "Укрзалізниця оперативно відреагувала на
побажання пасажирів і ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Кримські окупанти подовжили
Чийгозу до 8 жовтня - адвокат

арешт

Окупаційна "влада" Криму подовжила арешт незаконно
заарештованому
заступнику
голови
Меджлісу
кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу до 8 жовтня.

ПРАВОПОРЯДОК
У
ГПУ
розповіли
"клименківців"

про

арешт

17

Із 23 затриманих наприкінці травня колишніх керівників
податкової служби часів екс-президента Віктора Януковича
17 уже заарештовані зі збільшенням розміру застави - від
1 млн до 150 млн гривень.

Слідство знайшло екс-бійця "Беркута" у
лавах білоруської міліції
Кілька співробітників розформованого спецпідрозділу МВС
України "Беркут", причетних до протиправних дій стосовно
учасників Революції ...

Справа на 230 мільйонів: ГПУ обшукала
Укрхімтрансаміак
Генеральна прокуратура України спільно з СБУ провела
обшук на державному підприємстві «Укрхімтрансаміак»,
керівники якого

ЕКСКЛЮЗИВ
Чеський

уряд

уважно

стежить

за

дотриманням санкцій проти РФ - Євген
Перебийніс (Інтерв'ю)
Чехія – важливий партнер України в Європі, країна, де
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Чехія – важливий партнер України в Європі, країна, де
проживає величезна українська громада.

Військова
відповідь
на
Кремля? І так, і ні (Аналітика)

кібератаки

США у відповідь на кібератаки можуть знищити
низькоорбітальне угруповання російських супутників. У
журналістських текстах та аналітичних записках різної
якості на тему кібервійни ...

Не знаю, чи я коли-небудь бачив більшу
гордість у народу - Марк Любінекі
(Інтерв'ю)
Вже другий рік поспіль дві сотні канадських військових
інструкторів наполегливо тренують українських захисників
у Міжнародному центрі ...

СУСПІЛЬСТВО
У Швейцарії "зависли" €15 мільйонів
гарантій
України
на
проведення
Євробачення
У Швейцарії заарештовано 15 мільйонів євро, наданих
Україною Європейській мовній спілці як гарантію
належного проведення “Євробачення-2017”.

У Києві взялися за дніпровські кручі
Будуть добудовувати Музей Голодомору і реконструювати
паркову дорогу. У столиці після дев'ятирічної перерви
вирішили продовжити створення Національного музею
«Меморіал жертв Голодомору», що на вулиці Лаврській.

Всесвітній
день
серфера
в
Києві
відзначать фестивалем KYIV SURF FEST
У Всесвітній день серфера, який відзначається 24 червня,
в Києві пройде музично-спортивний фестиваль KYIV SURF
FEST 17.

Гра престолів: вийшов другий трейлер
У Мережі з'явився другий трейлер 7 сезону телесеріалу
"Гра престолів". Ролик має назву «Winter Is Here»,
повідомляє itc.ua. У другому трейлері можна побачити
уривки відразу кілька епічних сцен, включаючи висадку

Наприкінці

червня

Україну

«накриє»
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Україну

«накриє»

Найближчими днями по всій території України пройдуть
дощі, а вже з 26 червня температура повітря підніметься
до 30-34 градусів тепла вдень.
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