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ТОП
Порошенко зібрався до Страсбурга
Президент України Петро Порошенко завтра здійснить
візит до Страсбурга. Про це повідомляється на сайті глави
держави. "1 липня 2017 року Президент України Петро
Порошенко здійснить візит до ...

Постійним представником МВФ в Україні
став Йоста Люнгман
Міжнародний валютний фонд призначив Йосту Люнгмана
своїм постійним представником в Україні. Про це
повідомляє Економічна правда з посиланням на пресслужбу Фонду.

Спецслужби Росії здійснювали кібератаки
через український хостинг - СБУ
Служба безпеки України припинила розповсюдження
шкідливого програмного забезпечення з боку спецслужб
РФ.

"Хлібне перемир'я" на Донбасі не працює Хуг
Режим повного припинення вогню на окремих територіях
Луганської і Донецької областей так і не відбувся, попри
досягнуті в Мінську домовленості про встановлення так
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досягнуті в Мінську домовленості про встановлення так
званого хлібного перемир'я.

Україна підписала угоду
банком на €5 мільйонів

зі

Світовим

Україна підписала угоду зі Світовим банком про освоєння
гранту Європейського Союзу щодо надання технічної
допомоги з метою підтримки системи управління
державними ресурсами на 5 млн євро.

Полторак анонсував "цікаві для всіх"
новації на параді до Дня незалежності
Міністр оборони України Степан Полторак обіцяє багато
цікавих нововведень, які українці та іноземні гості зможуть
побачити на параді 24 серпня у Києві з нагоди Дня
незалежності.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна за чотири місяці розширила
експорт до ЕС на 39 товарних позицій
За 4 місяці 2017 року в експорті готової продукції з України
до країн ЄС з’явилося 39 нових товарних позицій у
порівнянні з 4 місяцями 2016.

Київ
ризикує
не
єврозобов’язання
через
законопроектах – експерт

виконати
помилки
у

Україна має виконати дуже чіткі зобов’язання згідно з
Угодою про асоціацію з ЄС, але більшість поданих до ВР
законопроектів не

В ПАРЄ подали пропозицію про відставку
Аграмунта
У Парламентській Асамблеї Ради Європи 158 депутатів
подали пропозицію про припинення повноважень
президента Педро Аграмунта.

Україна вимагає від РФ пустити консулів
до Сенцова й Кольченка
МЗС України виступило з заявою щодо недопущення
консулів України до незаконно утримуваних в Росії
українських громадян.

ОБСЄ через обстріли евакуювала свій
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ОБСЄ через обстріли евакуювала свій
офіс із Попасної
Через обстріли незаконних збройних формувань ОРЛО
співробітники СММ ОБСЄ були вимушені евакуювати свій
по

УКРАЇНА
Порошенко заявляє, що децентралізація
вже дає позитивний результат
Президент України Петро Порошенко задоволений
результатами децентралізації, адже за цей час місцеві
бюджети зросли на 100 мільярдів гривень.

Синютка розказав про п'ять
"сміттєвого плану" для Львова

етапів

Львівська облдержадміністрація, яка перебрала на себе
функцію по управлінню ТПВ в обласному центрі, поділила
цей процес на п'ять етапів.

Збалансувати Пенсійний фонд реально за
7 років, але є умова - Мінфін
Збалансувати бюджет Пенсійного фонду цілком реально
за 7 років, якщо Верховна Рада України найближчим часом
ухвалить законопроекти, які дозволять провести пенсійну
реформу в державі.

В
окупованому
Джанкої
силовики
"трусять" кримськотатарський дитячий
центр
В окупованому Криму так звана прокуратура без
пояснення причини нагрянула до дитячого центру в
Джанкої. Про це у Фейсбуці повідомив адвокат Еміль
Курбедінов.

В Києві офіційно перейменували проспект
Ватутіна на проспект Шухевича
Після всіх судових процедур в столиці офіційно
перейменували проспект генерала Ватутітна на проспект
Романа Шухевича.

Через будівництво Керченського мосту
"ліг" інтернет у Криму - ЗМІ
Роботи на будівництві Керченського моста призвели до
пошкодження оптоволоконного кабелю, що у свою чергу
стало причиною збою

ПРАВОПОРЯДОК
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ПРАВОПОРЯДОК
Парубій отримав подання ГПУ на Добкіна
Голова Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні вранці
отримав подання від Генеральної прокуратури України
щодо дозволу на притягнення до кримінальної
відповідальності народного депутата Михайла Добкіна.

Гужву викликали на допит у справі про
розстріли на Майдані
Головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря
Гужву викликали на допит в Генеральну прокуратуру у
справі про розстріли на Майдані.

Януковичу й К° висунули нову підозру - в
організації теракту й убивств на Майдані
Департамент спеціальних розслідувань ГПУ повідомив
про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру
екс-президенту
Віктору
Януковичу
й
колишнім
високопосадовцям.

Інформатор "ДНР" їхав через "Майорське"
за пенсією для батька
На Донеччині співробітники Служби безпеки України
затримали інформатора терористичної організації "ДНР".

ЕКСКЛЮЗИВ
Вони самі й є золото - наші хлопці на
фронті. Особливо добровольці! - Тарас
Компаніченко (Інтерв'ю)
Із Тарасом Компаніченком зустрілися в Ужгороді, куди він
приїжджав як один із хед-лайнерів фестивалю «Карпатська
Україна».

США і Україна, як головні вороги Росії.
Наскільки це лікується? (Аналітика)
Розруха в головах росіян вражає: в якості головного
співагресора вони представляють Україну. Цього тижня
російські соціологічні служби порадували результатами
опитувань.

Трамп оголосив нову
американську
політику. Антиросійську (Аналітика)
У її рамках Україна отримає мільйони тонн вугілля і
перестане бути «заручником Росії». «Ми тут сьогодні, щоб
дати волю новій американській енергетичній політиці.
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Шагреневі свитки Росії. Чарльз Дарвін і
гібридна війна (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
Майже
третина
українців
підтримує
блокування російських соцмереж
Майже третина українців підтримує блокування російських
соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники", сервісів
"Mail.ru", "Яндекс" та інших.

Більшість українців
візового режиму з РФ

не

підтримують

Понад 50% українців не підтримують ініціативу
впровадження візового режиму з Російською Федерацією.
Про це свідчать результати загальнонаціонального
опитування населення України, ...

Українка
відбиратиме
кінопремії "Оскар"

номінантів

Українського
режисера
Кіру
Муратову
запросили
приєднатися до Американської кіноакадемії, яка щорічно
обирає переможців найпрестижнішої кінопремії "Оскар".

Більшість українців - за мовні квоти на
телебаченні
Переважна більшість українців підтримують встановлення
мовних квот на телебаченні. Такі дані оприлюднила у
п'ятницю
на
прес-конференції
директор
фонду
"Демократичні ...

В Ощадбанку запевняють: власники
зарплатних карток отримають кошти
вчасно
Держателі зарплатних карток Ощадбанку, у яких виплата
зарплати приходиться на термін до 30 червня включно,
вчасно отримають перераховані виплати від ...

Україна подасть заявку на ЧС-2019 з боксу
Федерація боксу України (ФБУ) збирається подати заявку
на проведення чемпіонату світу в 2019 році. Про це
повідомив під час веб-конференції на XSport радник
президента ФБУ Дмитро Гайструк.
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президента ФБУ Дмитро Гайструк.

Українцям радять, як пережити спеку
У спекотний період, коли температура сягає 30-ти
градусів і вище, українці мають бути особливо уважні до
свого здоров'я. Особливо вразливими до неї є діти та
хронічно хворі.

Голлівудська
актриса
туристичний відгук про Київ

написала

Зірка серіалу «Теорія великого вибуху» Маїм Бялік
вагалася перед поїздкою до української столиці, та після
проведених тут декількох днів написала про свої враження
у статті для сайту GrokNation.

Тиждень через фотооб'єктив Укрінформу
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу. Порошенко у Версалі,
вибух в центрі Києва, Конституції України - 21 рік...
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