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ТОП
Європарламент підтримав додаткові квоти
на український експорт
Європарламент схвалив надання Україні додаткових
автономних (односторонніх) торговельних преференцій на
безмитний експорт деяких видів продукції.

ГПУ відкрила справу про доведення
Приватбанку до неплатоспроможності Шлапак
Генпрокуратура відкрила кримінальні справи проти
колишнього менеджменту ПриватБанку через доведення
банку до неплатоспроможності.

Луценко анонсував справу на екс-мера
Києва Черновецького
Генеральна прокуратура готує матеріали кримінального
провадження щодо колишнього міського голови Києва
Леоніда Черновецького.

Ліцензії на 4G принесуть бюджету не
менш як 10 мільярдів – Прем'єр
Проведення тендерів на використання частот в рамках
впровадження нового стандарту мобільного інтернету 4G
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впровадження нового стандарту мобільного інтернету 4G
може принести вже цього року до державного бюджету не
менше 10 млрд грн.

Фейгіна внесли до
адвокатів України

Єдиного

реєстру

Російського
адвоката,
який
захищає
українських
політв'язнів, Марка Фейгіна внесено до Єдиного реєстру
адвокатів України.

УКРАЇНА І СВІТ
Кремль назвав дату зустрічі Трампа з
Путіним
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з
президентом Росії Володимиром Путіним 7 липня в
Гамбурзі - в кулуарах саміту "Великої двадцятки".

МЗС першим отримає кібердопомогу від
НАТО - Грицак
Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив,
що в рамках допомоги НАТО для захисту від кібератак
Міністерство закордонних справ України першим отримає
відповідну техніку.

Окупація Криму:
свідків у Євросуді

Україна

заявила

50

Україна заявила 50 свідків для розгляду в Європейському
суді з прав людини провадження про захоплення Криму
Росією.

Стокгольмський
арбітраж:
Нафтогаз
домовляється з Газпромом про взаємні
виплати
НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром» проводять
серію переговорів, мета яких визначити конкретні суми,
що сторони мають виплатити одна одній за рішенням
арбітражу.

У Києві підписали договір про постачання
обладнання НАТО для кіберзахисту
У Києві сьогодні між Північноатлантичним альянсом та
СБУ підписано угоду «Про реалізацію Трастового фонду
України - НАТО з питань кібербезпеки».

МВФ

затримує

транш

Україні

через
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МВФ затримує транш Україні
зволікання з реформами – ЗМІ

через

Міжнародний валютний фонд виділить Україні наступний
транш у рамках програми розширеного кредитування EFF
не раніше осені через те, що Верховна Рада затр

Суд у Гаазі визначився з юрисдикцією у
справі "Укрнафта проти РФ"
Постійний третейський суд у Гаазі прийняв рішення про
юрисдикцію у справі за позовом "Укрнафти" проти
Російської Федерації.

Українські
дипломати
затриманого в Італії Марківа

відвідали

Українські дипломати відвідали бійця Нацгвардії Віталія
Марківа, затриманого в Італії за підозрою у причетності до
вбивства італійського фоторепортера Андреа Рокеллі на
Донбасі.

УКРАЇНА
Кабмін створив
торгівлі

Раду

з

міжнародної

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Ради з
міжнародної торгівлі, що має стати єдиною платформою
для координації дій з розвитку міжнародної торгівлі в
Україні.

Два підприємства Ахметова увійшли до
топ-3 найбільших забруднювачів повітря
Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Ради з
міжнародної торгівлі, що має стати єдиною платформою
для координації дій з розвитку міжнародної торгівлі в
Україні.

Геращенко: Крим перетворюється
військову базу Росії

на

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина
Геращенко заявляє, що Крим із туристичного півострова
перетворюється на військову базу Росії,

У Раді зареєстрували проект закону про
обмеження доступу російських артистів
В парламенті зареєстровано проект закону щодо
обмеження гастролей на території держави-агресора та
на території України, зокрема й на тимчасово окупованій її
території.
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ПРАВОПОРЯДОК
У Києві затримали грабіжника банків, який
залишав касирам солодкі "презенти"
В Києві правоохоронці затримали серійного розбійника,
який 10 років грабував банки. Щоби компенсувати стрес
касирів, він залишав солодощі.

У Києві "лікарі" відібрали у чоловіка сумку
з 2,4 мільйона - ЗМІ
У Подільському районі нападники у медичних масках
відібрали у чоловіка сумку з 2,4 млн грн. Про це
повідомляють "Вартові.Еспресо".

У Києві "лікарі" відібрали у чоловіка сумку
з 2,4 мільйона - ЗМІ
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народний депутат
Олесь Довгий взяв участь у земельній махінації, через яку
київською громадою втрачено землі на суму 81,7 млн грн.

Засуджений за корупційні схеми на
ЮУАЕС відшкодував 1,4 мільйона збитків
Засуджений у справі щодо заволодіння грошовими
коштами Южно-Української АЕС відшкодував 1,4 млн грн
завданих збитків.

ЕКСКЛЮЗИВ
Серед суддів, які рвуться у ВС, є такі, що
їздять у Москву «підвищувати духовність»
- Михайло Жернаков (Інтерв'ю)
Не знаю, чому конкурс до Верховного суду не мав такої
самої уваги та суспільного резонансу, як, наприклад, ...

Сміливий Шлапак і торги за «Приват», які
стали не доречними (Аналітика)
Війна за активи ПриватБанку: Дубілет-старший, а може й
сам
Коломойський,
ризикують
сісти
на
лаву
підсудних. Олександр Шлапак дав чи не останню пресконференцію на посаді ...

Навіщо російські диверсанти беруть з
собою паспорт? (Аналітика)
Будь-яка пам'ять про «хорошого російського солдата»
повинна бути вивітрена з нашої свідомості. ...Якщо блогер
не збрехав, мати Віктора Агєєва – російського диверсанта,
який
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СУСПІЛЬСТВО
Труханів
острів
перетворять
європейську зону відпочинку - Кличко

на

Труханів острів у Києві залишиться рекреаційною зоною
та місцем для відпочинку киян і гостей міста.

На iGov відтепер можна отримати довідку
про доходи
На онлайн-порталі державних послуг iGov з'явилася нова
опція оперативного отримання інформації про свої
офіційні доходи.

Як
Києву
позбутися
транзитних
вантажівок і легковиків? (Аналітика)
Окрім транзитних машин, столиця задихається від свого
півторамільйонного автомобільного стада. Поки єдиний
спосіб – за спекотної погоди забороняти фурам в'їзд у
столицю вдень.

Створено карту небезпечних українських
пляжів
Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України
розробили інтерактивну карту, на якій позначено
небезпечні для купання пляжі та зони відпочинку.

Набір
із
23 продовольчих
товарів
здорожчав на 115 гривень за півроку
Вартість набору соціально значущих продовольчих
товарів в Україні за перше півріччя 2017 року зросла на
15,3%, або на 114,45 грн.

У Києві подорожчає гаряча вода
Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
підвищила для ПАТ "Київенерго" тариф на постачання
гарячої води і знизила тариф на

На кінофестивалі у Карлових Варах
показали українсько-словацьку "Межу"
Українсько-словацький фільм "Межа" режисера Петра
Беб'яка представили в основній конкурсній програмі 52
Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах (Чеська
Республіка).
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