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ТОП
Комітет Сенату США схвалив рішення про
$500 мільйонів та летальну зброю для
України
Комітет Сенату США зі збройних сил закликав до вжиття
нових заходів з протидії ворожим діям Росії за кордоном.

Угода про ЗВТ з Канадою відкриває нові
можливості - Гройсман
Угода про зону вільної торгівлі з Канадою відкриває нові
можливості для ровитку української економіки.

Луценко
вніс
подання
недоторканності з Добкіна

на

зняття

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради
подання на зняття недоторканності з народного депутата
Михайла Добкіна. Про це він написав у Facebook.

НСТУ оскаржить "самойлівський штраф",
якщо EBU ухвалить таке рішення
Європейська мовна спілка ще не ухвалила остаточного
рішення про застосування санкцій проти України через
недопуск на Євробачення-2017 російської співачки Юлії
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недопуск на Євробачення-2017 російської співачки Юлії
Самойлової.

УКРАЇНА І СВІТ
Україні треба зосередитися на економічній
інтеграції в ЄС - Мінгареллі
Україні наразі треба зосередитися на втіленні угоди про
асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі з ЄС, що забере
досить багато часу.

Грегорі Робертс - Сущенку: Свобода
розуму і духу настільки ж важлива, як і
фізична
Знаменитий австралійський письменник, автор культового
роману «Шантарам» Грегорі Робертс прокоментував
слова журналіста Укрінформу Романа Сущенка про те,
що

Росія вже не пускає до себе людей з
паспортами "ДНР" і "ЛНР" - розвідка
Російська Федерація вживає заходів з недопущення на
свою територію осіб, які мають документи, видані
окупаційними адміністраціями "ДНР" та "ЛНР".

МЗС Польщі визнає складність діалогу з
Україною щодо “національної пам’яті”
Польсько-український діалог з історичних питань є
складним, але обидві сторони прагнуть співпраці й гідного
вшанування поляків в Україні й українців у Польщі.

Засоби кіберзахисту від НАТО Україна
може отримати за тиждень - КлимпушЦинцадзе
Україна очікує, що обладнання з кібер-безпеки в рамках
трастового фонду НАТО надійде
найближчими
днями. Про це журналістам розповіла віце-прем'єр з ...

Ар’єв у ПАРЄ розповів про "новий оберт"
тероризму Росії в Україні
Голова української делегації у Парламентській асамблеї
Ради Європи Володимир Ар’єв розповів під час виступу у
Страсбурзі про новий оберт терористичної активності
Росії в Україні.
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У
МЗС
розказали
про
пріоритети
українського головування в ОЧЕС
Українське головування в Організації Чорноморського
Економічного Співробітництва (ОЧЕС), яке розпочнеться 1
липня, буде зосереджене на ...

Логвинський організував Дні Криму
ПАРЄ

в

Віце-президент
ПАРЄ
народний
депутат
Георгій
Логвинський організував "Дні Криму в ПАРЄ". Про це він
повідомив у Facebook і додав фото.

Кличко:
Україна, Молдова
підписали меморандум про
місцевих влад

і Грузія
асоціацію

Київський міський голова Віталій Кличко від імені Асоціації
міст України підписав меморандум про співпрацю між
асоціаціями органів місцевого самоврядування України, ...

EBU не каратиме Росію за
транслювати Євробачення-2017

відмову

Європейська мовна спілка (EBU) заявляє, що не
збирається накладати грошовий штраф або будь-які інші
санкції на Росію через ситуацію ...

УКРАЇНА
Донеччині загрожує гуманітарна
через нестачу води - Мотузяник

криза

У місті Торецьк на Донеччині виникла кризова ситуація з
водопостачанням, яка може перерости у гуманітарну
кризу через перебитий бойовиками водогін.

Сніданок із заступницею Авакова купили
за 11 мільйонів, але потім відмовилися
Переможниця аукціону за право поснідати із заступником
міністра внутрішніх справ Анастасією Дєєвою назвала
запропоновану нею суму в 11 млн грн помилкою і
відмовилася від оплати.

Військовим
прокурором
Південного
регіону призначили уродженця Луганщини
Головний військовий прокурор Генпрокуратури України
Анатолій
Матіос
представив
сьогодні
в
Одесі
новопризначеного прокурора Південного регіону підполковника юстиції Олександра Цибенка.
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ПРАВОПОРЯДОК
Прокуратура оскаржила розмір застави
для Гужви
Прокуратура міста Києва в суді апеляційної інстанції
оскаржує
запобіжний
захід,
який
було
обрано
Шевченківським райсудом керівнику інтернет-видання
«Страна.UA» Ігорю Гужві.

Справа про держзраду Януковича знову
"зависла" - на тиждень
Оболонський районний суд міста Києва продовжить
засідання у справі Віктора Януковича 6 липня о 10-й
годині.

Розстріли на Майдані: Луценко анонсує
завершення слідства
Слідство щодо розстрілів на Майдані може бути
завершене до кінця року. Таку думку висловив
генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю проекту
"Радіо Свобода" "Настоящее время".

Фігуранту "справи Клименка" не віддали 5
мільйонів застави, бо накрав
Апеляційний суд Києва відхилив скаргу захисту та залишив
без змін рішення Печерського районного суду столиці
щодо обрання запобіжного

Пєсков заговорив про "законні права"
захопленого на Луганщині контрактника
РФ
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що
Росія має намір захищати "законні права" захопленого в
полон у Луганській області росіянина Віктора Агєєва.

У Харкові коменданту
"Терезі" дали 11 років

"ДНР"

росіянці

Прокуратура Харківської області довела у суді провину
громадянки Російської Федерації, яка була членом
незаконного
збройного
формування
терористичної
організації "ДНР"..

ЕКСКЛЮЗИВ
В Україні найвища окупність інвестицій у
відновлювальну енергетику - Сергій
Савчук (Інтерв'ю)
Цього тижня голова Держенергоефективності України
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Цього тижня голова Держенергоефективності України
Сергій Савчук бере участь у цілій низці енергофорумів у
Європі.

Фестивальний липень. Від джазу на Дніпрі
до металу на чорноморському узбережжі
(Аналітика)
Музичне меню липня настільки насичене й розмаїте, що
задоволеними мають залишитися усі. Як відомо, влітку
головні музичні події відбуваються просто неба, на
численних ...

СУСПІЛЬСТВО
У двох областях України здорожчає
вартість проїзду в електричках
У Черкаській та Кіровоградській областях буде підвищено
вартість проїзду пасажирів у поїздах приміського
сполучення. Про це повідомляє ПАТ "Укрзалізниця".

Туристичний уїк-енд у Києві: два зручних
варіанти піших екскурсій (Аналітика)
«Мультиплікаційні» їжаки, собаки, дивні мурали та
інсталяції – чим, окрім старовини, вражає туриста
сучасний Київ. Турист, як відомо, істота балувана.

Найбільша в Європі мережа
одягом приходить в Україну

торгівлі

Найбільша в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом
шведська компанія H&M (Hennes&Mauritz) заявила про
плани виходу на український ринок в 2018 році.

Уряд підтримав МЗС щодо створення
інституту для презентації України за
кордоном
Кабінет
міністрів
України
підтримав
пропозицію
Міністерства закордонних справ щодо створення
Українського інституту – інституції з презентації України за
кордоном.
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