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ТОП
Трамп на зустрічі з
питання Криму - CNN

Путіним

підніме

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою
РФ Володимиром Путіним порушить питання анексії
українського Криму. Про це повідомляє CNN з посиланням
на власні джерела.

Голова ПА НАТО: Сьогоднішня Україна
знає, чого вона хоче і де її місце
Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі
закликав
західні
країни
і
надалі
продовжувати
підтримувати Україну. Про це він заявив під час виступу на
урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому

Прокуратура взялася за Приватбанк:
арештували майно, допитують працівників
НБУ
Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне
бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура
розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

Фейгін не виключає обмін Сущенка на
захопленого під Луганськом військового
РФ
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РФ
Власкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка в
порушення міжнародних правил затримали 30 вересня в
Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Комітет Ради назвав докази ГПУ щодо
Дейдея “невмотивованими”
Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації
роботи парламенту визнав недостатньо обгрунтованим
подання
Генпрокуратури
на
надання
згоди
на
притягнення до кримінальної

Із сотні київських ресторанів лише у 4 не
знайшли порушень - Держспоживслужба
Вперше за роки проведення Семінару "Роуза-Рота"
ключовою його темою є безпека і стабільність у
Чорноморському регіоні. Про це написала у Facebook
голова постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО
Ірина Фріз.

УКРАЇНА І СВІТ
На Генасамблеї ЄМС 56 країн підтримали
офіційне членство НСТУ - Аласанія
На 78-й Генасамблеї Європейської мовної спілки
представники 56 країн-членів проголосували за офіційне
членство Національної суспільної телерадіокомпанії
України у ЄМС.

Семінар
"Роуза-Рота"
Тиждень НАТО в Україні

започатковує

В рамках моніторингу закладів громадського харчування,
що проводився через масове отруєння продуктами
компанії "Суші Ленд Євразія" і "Суші

Гройсман
обговорив
із
Орбаном
поглиблення взаємодії Україна-В4
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав
Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з початком
головування у ...

Чорне море є центром стратегії Москви з
відновлення гегемонії над сусідами Вершбоу
Чорне море сьогодні є центром російської стратегії
дестабілізації ситуації в регіоні і відновлення гегемонії над
сусідами, тож усі члени НАТО зацікавлені в безпеці
Чорноморського регіону..
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Чорноморського регіону..

Голова ПА НАТО закликав Україну
боротися з олігархічним впливом
Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі
підкреслив, що, підтримуючи Україну, держави НАТО
захищають себе.

Транзит російського газу через Україну
зріс до рекордних показників
У першому півріччі 2017 року транзит російського газу зріс
до 45,7 млрд куб. м та став рекордним за останні 5 років.
Про це повідомляє ПАТ "Укртрансгаз".

Росія порушила територіальну цілісність
України у найвідвертіший спосіб - НАТО
Росія,
що
як
країна-підписант
Будапештського
меморандуму взяла на себе зобов’язання захищати
Україну, натомість порушила її територіальну цілісність у
найвідвертіший спосіб.

ПРАВОПОРЯДОК
Луценко: Доходи Дейдея становлять 1
мільйон 400 тисяч, а майно - на 6,1
мільйона
Доходи народного депутата від фракції "Народний фронт"
Євгена Дейдея становлять 1 млн 400 тисяч, а володіє він
майном на суму 6,1 млн гривень.

Ключовий фігурант "справи Онищенка"
вийшов із СІЗО під 10 мільйонів застави
Ключовий фігурант "газової справи" народного депутата
Олександра Онищенка і обвинувачений Валерій Постний
вийшов із СІЗО. Це сталося минулого тижня,
поінформував
прокурор
САП
Олексій
Скибенко,
повідомляє"Цензор.НЕТ".

Бутусов розповів про
Шаповала спецслужб РФ

полювання

на

Управління під керівництвом командира підрозділу
спецпризначення
Головного
управління
розвідки
Міноборони України Максима Шаповала 7 червня на ...

Бізнесмен Лінчевський стверджує, що дав
Дейдею позику - 3,5 мільйона для дружини
Бізнесмен Ігор Лінчевський, який фігурує у декларації
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Бізнесмен Ігор Лінчевський, який фігурує у декларації
нардепа Євгена Дейдея як надавач позики у розмірі 3,5
млн грн для його дружини, стверджує, що справді передав
йому цю суму.

Меру Бучі загрожує до 6 років за оборудки
з землею
Генпрокуратура
пред’явила
остаточну
підозру
посадовцям Бучанської міської ради. Про це йдеться на
сайті ГПУ.

ЕКСКЛЮЗИВ
Володимир Стиран, етичний хакер: Все,
що відбулося - акт кібер-тероризму.
Наслідки його - тотальні (Інтерв'ю)
Можу тільки здогадуватися про рівень напруги, який
панував під час брейнштормінгів представників ...

«Русский мир» не спить, і демократам
треба «крутитися» (Аналітика)
У курортному Цесісі пройшов ІІІ Фестиваль спілкування
ЛАМПА. Демократія, на відміну від авторитаризмутоталітаризму
–
складно
організована
система
(само)управління. Серед іншого, вона передбачає вміння
спілкуватися з

СУСПІЛЬСТВО
Укрзалізниця почала продавати квитки на
поїзд до Польщі через інтернет
У понеділок, 3 липня, ПАТ "Укрзалізниця" запустили
онлайн-продаж електронних квитків на міжнародний
швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів –
Перемишль.

Спека. З дніпровських пляжів йдуть люди
У Києві відпочиваючі шукають чисті водойми. Спекотна
погода виганяє киян до водойм, більшість з яких не є
пляжами і мінімально пристосовані для купання руками
самих городян.

70% працівників київських ресторанів
купують медкнижки – Держспоживслужба
Тільки 30% персоналу столичних закладів громадського
харчування справді проходять медогляд, решта 70%
купують собі медичні книжки.
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Відсьогодні українці можуть отримувати
е-ліцензії на перерахування валюти за
кордон
Національний банк України з 3 липня 2017 року
запроваджує видачу українцям валютних ліцензій в
електронній формі для перерахування валюти за кордон.

Тільки з початку липня на кордоні України
“завернули” 14 російських артистів
Державна прикордонна служба за останню добу
заборонила в’їзд в Україну щонайменше сімом артистам з
РФ, тож кількість нев'їздних російських виконавців з
початку липня становить щонайменше 14 осіб.

СПОРТ
Ілля Кваша – кращий спортсмен України в
червні
Наш стрибун у воду став чемпіоном Європи. Національний
олімпійський комітет України визнав стрибуна у воду Іллю
Квашу найкращим спортсменом червня в Україні.

Вімблдон-2017: Світоліна
перемоги над Барті

стартувала

з

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна з перемоги
розпочала 3 липня неофіційний чемпіонат світу на
трав'яних кортах - Вімблдонський тенісний турнір із
загальним призовам фондом 24 млн 360 тис фунтів
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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