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ТОП
Макрон заявив, що Росія є агресором
щодо України
Не Україна розв’язала конфлікт з Росією, навпаки:
агресором є Росія, яка також окупувала Крим. На цьому
наголосив Президент Франції Еммануель Макрон на

Анна Ярославна належить спільній історії
Франції і України - Макрон
Королева Анна Ярославна належить спільній історії
Франції і України. На цьому наголосив Президент Франції
Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з
Президентом України Петром Порошенком у понеділок у ...

Голова правління ПриватБанку Шлапак
подав у відставку
Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак
найближчим часом планує завершити антикризову
каденцію на посаді голови правління ПАТ КБ
«ПриватБанк».

Посла України викликали до МЗС Білорусі
Ігоря Кизима викликали в понеділок до МЗС Республіки
Білорусь у зв'язку з його висловлюваннями в ЗМІ щодо
навчань «Слов'янське братство-2017».
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навчань «Слов'янське братство-2017».
Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Білорусі.

День
кримськотатарського
прапора
проходить під слоганом "Два прапори одна країна" (Аналітика)
Блакитний колір прапора означає чистоту, свободу і
чесність. Сьогодні день кримськотатарського прапору. Це
відносно нове свято, яке почали відзначати в Криму з 2010
року.

Порошенко
Сущенка

передав

Макрону

картину

Президент Петро Порошенко у Парижі передав своєму
французькому колезі Емануелю Макрону картину,
написану журналістом Національного інформаційного
агентства "Укрінформ" Романом

Держзрада
Януковича:
суд
розгляд справи на 29 червня

переніс

Оболонський районний суд Києва переніс на 29 червня
розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента
Віктора Януковича у державній зраді.

Замість пенсійної реформи - підвищення
пенсій (Аналітика)
Слово
«реформа»
знято
з
назви
пенсійного
законопроекту. Він тепер називається про підвищення
пенсій. Просто і без претензій

УКРАЇНА І СВІТ
Макрон назвав Україну лідером у боротьбі
зі зміною клімату
Президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну з
лідерством у міжнародному процесі боротьби зі зміною
клімату. Про це повідомив міністр екології та природних
ресурсів Остап Семерак, який у складі

Дві американські компанії мають намір
будувати флот в Україні - Омелян
Щонайменше дві компанії зі США планують узяти участь у
розвитку річкового судноплавства в Україні. Про це
повідомив міністр інфраструктури України ...
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Польща продала Україні
прилади нічного бачення

приціли

та

Польський промисловий центр оптики (PCO), що входить
до Польської групи озброєнь (PGZ), поставить для потреб
української
військової
техніки
оптичні
прилади
спостереження і приціли.

У
міжнародних
організаціях
майже
припинили говорити про Україну Томбінський
Українська тема цього року практично відсутня в дискусіях
міжнародних організацій. Про це заявив голова
Представництва ЄС у Ватикані, колишній посол
Євросоюзу в Україні Ян Томбінський ...

Американські компанії інвестуватимуть в
"Укрзалізницю" вже восени - Омелян
Американські компанії General Electric і Greenbrier
запланували значні інвестиції в залізничну галузь України
вже восени цього року.

Всесвітній
банк
і
МВФ
схвалили
"фінальний драфт" пенсійної реформи Данилюк
Рішення
про
запровадження
мінімального
стажу
допомагає розв`язати проблеми Пенсійного фонду, а
також створити мотивацію, щоб люди працювали
легально.

ПОЛІТИКА
Росія спробує запустити "Турецький
потік" через Луганську область – Тимчук
Російська Федерація може продовжити дестабілізувати
ситуацію на Донбасі наступного року, щоб отримати
контроль над усією інфраструктурою в Луганській області.

ФСБ
планувала
підпал
офісу
"Батьківщини" перед Днем Конституції СБУ
Служба безпеки попередила дестабілізацію ситуації в
Україні, зокрема напад на офіс «Батьківщини» в Києві
напередодні Дня Конституції.

В Україні на виборах-2019 не зможуть
проголосувати близько мільйона людей
В Україні на чергових виборах у 2019 році близько 1
мільйона громадян не зможуть проголосувати через
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мільйона громадян не зможуть проголосувати через
відсутність реєстрації місця проживання.

ЕКОНОМІКА
Фонд держмайна збирається продати
Київпассервіс та Криворізьку ТЕЦ
Фонд державного майна включив ПАТ "Криворізька
теплоцентраль" та ПАТ "Київпассервіс" до переліку
об'єктів, які підлягають продажу в 2017 році.

Ринок землі потрібно відкривати
продажу державних сільхозземель
експерт

з
-

Ринок земель
сільськогосподарського призначення
потрібно відкривати з продажу земель, що знаходяться в
державній власності.

ПРАВОПОРЯДОК
За Гужву внесли півмільйона застави Лукаш
Адвокат керівника інтернет-видання "Страна.uа" Ігоря
Гужви Олена Лукаш повідомила, що заставу внесено,
Гужва скоро буде на волі. Про це Лукаш написала
у Facebook.

"Мукачівська справа": усіх
виправдали та відпускають

бійців

ПС

Мукачівський міськрайонний суд зняв обвинувачення в
бандитизмі,
перекритті
магістралей,
погрожуванні
вбивством із чотирьох бійців

Янукович хоче "допитати" Турчинова і
Яценюка – адвокат
Участь Віктора Януковича у судовому засіданні, де
розглядається справа щодо нього, має бути забезпечена
відповідно до положень Європейської конвенції з прав
людини.

ЄСПЛ ухвалив повернути в крісла 17
люстрованих судів
Верховний суд України перегляне рішення про звільнення
17 національних суддів, які Європейський суд з прав
людини визнав протиправними.
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Суд у справі Насірова
"лікарської таємниці"

дійшов

до

Солом'янський
райсуд
Києва
продовжує
розгляд
клопотання прокурора САП про продовження запобіжного
заходу відстороненому голові Державної фіскальної
служби Роману Насірову.

СУСПІЛЬСТВО
Київ - у рейтингу найдешевших міст світу
для туристів
Столиця України потрапила до топ-50 рейтингу Mercer
найдешевших міст світу для відпочинку мандрівників.

У Перемишлі невідомі розбили вікно в
українському Народному домі
У Перемишлі у суботу вночі невідомі вандали розбили
вікно в будинку українського Народного дому у Перемишлі.
Поліція зараз намагається встановити зловмисників.

Київ впровадив процедуру One
security для пасажирів з Тель-Авіва

stop

Відтепер
транзитні
пасажири
з
Тель-Авіва
не
проходитимуть додаткову перевірку на авіабезпеку в
аеропорту "Бориспіль". Про це інформує Державна
авіаційна служба України.

Рівень життя українців вищий, ніж росіян вчені
Україна зайняла 64 місце із 128 країн у рейтингу за
індексом соціального прогресу в 2017 році. Відповідний
список опублікувала американська організація Social
Progress Imperative.

У Карпатах створять «Українські Афіни»
У Верховинському районі Івано-Франківській області
громада села Криворівня підтримала ідею створення
комплексу «Українські Афіни», який має об’єднати чотири
місцеві музеї.

"Шлюб за добу": міністр сказав, скільки
молодят розлучилися
Проект «Шлюб за добу» користується популярністю в
Україні і підтвердив свою ефективність. Ним уже
скористалися, щоб створити сім'ю, 15 тисяч молодих пар. І
лише 2-3 відсотки із них розлучилися.
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На Віденському балу в Києві розіграють
аукціонний лот від Жаклін Сталлоне
Жаклін Сталлоне, мати голлівудської зірки Сильвестра
Сталлоне, хоче взяти участь у Віденському балу в Києві та
пообіцяла надіслати лот для благодійного аукціону, який
відбудеться на цьому заході.
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