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ТОП
Порошенко підписав закон
України на вступ до НАТО

про

курс

Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо ...

Україна досягла унікального прогресу в
реформах за три роки - глава МЗС Британії
Державний секретар Великої Британії у закордонних
справах та справах співдружності Борис Джонсон заявляє,
що Україна за останні три роки досягла дивовижного
прогресу в процесі реформ.

Дуда обговорив із Трампом
скрапленого газу в Україну

поставки

Польща хоче стати газовим хабом на вісі “Північ-південь” і
постачати скраплений газ зі США в Україну. Про це під час
прес-конференції з Дональдом Трампом ...

НАБУ і САП
"бурштинову"
Розенблата

показали
схему

в

деталях
Полякова-

НАБУ та САП оприлюднили відеоматеріали, які було
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НАБУ та САП оприлюднили відеоматеріали, які було
продемонстровано
6
липня
під
час
засідання
Регламентного комітету Ради, присвяченого розгляду ...

Луценко про вихід Януковича з процесу: я
завжди казав, що він - боягуз
Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що заява
екс-президента Віктора Януковича про вихід із судового
процесу у справі про держзраду не завадить суду.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко і Столтенберг головуватимуть
на засіданні Комісії Україна-НАТО
Північноатлантична рада на чолі з Генеральним
секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом здійснить візит
до Києва 9-10 липня.

Україні потрібна боротьба з корупцією, а
не "мантри" про реформи - Джонсон
Реформи в Україні відбуваються, але влада має
зосередитися на боротьбі з корупцією. Про це заявив
державний секретар Великої Британії у закордонних ...

Данія готова сприяти антикорупційній
програмі в Україні – МЗС Данії
Данія продовжуватиме підтримувати Україну, вітає вже
досягнуті успіхи та готова долучитися до програми
боротьби з корупцією в Україні. Про це заявив глава МЗС..

Єврокомісія планує виділити Україні €200
мільйонів грантів – Домбровскіс
Єврокомісія має намір виділити на грантову допомогу
Україні 200 млн євро. Про це на конференції з питань
реформ в Україні у четвер у Лондоні заявив Валдіс ...

Президент
ЄБРР
обіцяє
підтримувати Україну

і

надалі

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку
Сума Чакрабарті запевнив, що ЄБРР і надалі
підтримуватиме Україну на шляху реформ.

Парубій озвучив пріоритети українського
головування в ПАЧЕС
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головування в ПАЧЕС
Пріоритетом головування в ПАЧЕС для України будуть
економічна співпраця в умовах безпекової кризи в регіоні
та протидія порушенням з боку Росії ...

ЕКОНОМІКА
Один із траншів МВФ буде перенесений на
наступний рік - Нацбанк
У зв'язку з постійним затягуванням ухвалення важливих
законопроектів, які є ключовими для МВФ у прийнятті
рішень щодо виділення чергового ..

Гройсман: зовнішній борг України - 80%
ВВП
Розмір зовнішнього державного боргу України дорівнює
80% ВВП країни. Про це сказав Прем’єр-міністр України ...

Енергоатом
будівництво
палива

отримав
сховища

ліцензію
на
для
ядерного

НАЕК «Енергоатом» 6 липня 2017 року отримав ліцензію
Державної інспекції ядерного регулювання України на
право будівництво та ...

УКРАЇНА
Пинзеник
вже
підозрює,
що
ГПУ
запровадила "презумпцію вини" щодо
нардепів
На розгляд Верховної Ради було внесено не менше 10
подань від Генпрокуратури про зняття недоторканності з
народних депутатів.

Відкладати земельну реформу не планую
- Гройсман
Проект земельної реформи зараз проходить широке
обговорення в експертному колі, але уряд не планує
відкладати його внесення на розгляд Верховної Ради.

Вміст ртуті над київським "Радикалом" у
30 разів вищий за норму
На території колишнього столичного заводу «Радикал» у
деяких точках концентрація ртуті в повітрі перевищує
гранично допустиму норму до 30 разів, концентрація у ...
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Україну очікує масштабна приватизація Гройсман
Україну
найближчим
часом
очікує
масштабна
приватизація. Про це заявив Прем’єр-міністра України
Володимир Гройсман на конференції з питань реформ в ..

ПРАВОПОРЯДОК
Луценко сказав, прізвище якого нардепа
буде у наступному поданні ГПУ
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що наступне подання
ГПУ до Верховної Ради може стосуватися народного
депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна.

НАБУ прийшло з обшуками до головного
офісу Приватбанку
Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом
прокурорів САП здійснюють слідчі дії в головному офісі
ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро). Про це НАБУ
повідомило у своєму Фейсбуці.

Комітет ВР у поданнях на Полякова
знайшов ознаки "злочину НАБУ"
Регламентний
комітет
визнав
недостатньо
обгрунтованими подання ГПУ на надання згоди на
притягнення до кримінальної відповідальності, ...

Луценко припускає повторне подання на
Мосійчука
Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключає
повторного внесення до Верховної Ради подання на
надання згоди на притягнення до ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Кремль хоче пересварити українських
політв'язнів, їх близьких, їх юристів Фейгін
Український журналіст Роман Сущенко буде радий, якщо
затриманого на Донбасі російського військового Віктора
Агєєва обміняють на Олега

-Окупантський суд у Криму залишив
Чийгоза під арештом
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Апеляційний суд у Сімферополі відхилив скаргу захисту
заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ахтема Чийгоза на ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Україна буде в Європі і з Бандерою, і з
Шухевичем (Аналітика)
Шухевич і Бандера – це «сплячі гени» нашої ментальності.
І їх розбудив напад на нас Росії. «Із Бандерою ви в Європу
не ввійдете» – пригрозив керівник МЗС Польщі
Ващиковський.

Київ має забрати у Київенерго близько 90
тисяч об'єктів Петро
Пантелєєв,
заступник голови КМДА (Інтерв'ю)
У Київенерго відібрали частину майна – тепломереж.
Процес розриву договору на управління майном
комплексу теплопостачання місто почало ...

У Верховній
(Аналітика)

Раді

самогубців

нема

Депутатська недоторканість – це проблема, яку вирішить
тільки кардинальна реформа судової системи. За останні
чотири дні регламентний комітет Верховної Ради відхилив
подання Генеральної прокуратури ...

Більшовики на кладовищах у Польщі
розбивали хрести з тризубами - Юрій Рейт
(Інтерв'ю)
Могили воїнів та діячів епохи УНР у Варшаві завжди
доглянуті: влітку там висаджується барвінок, восени та
взимку – очищують від листя та снігу.

Російський іспит для Трампа (Аналітика)
Американський президент має більші переваги, однак
результат - залежний від його російського "іспиту". Після
виснажливих розслідувань ФБР і комітетів Конгресу,
звільнення радників топ-рівня й натиску нових ...

СУСПІЛЬСТВО
На Рівненщині стартував фестиваль з
купальськими обрядами та водяними
битвами
Катання на конях, мандрівка на велосипедах, водяні битви
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Катання на конях, мандрівка на велосипедах, водяні битви
та купальські обряди очікують на гостей ...

Шахраї-газовики: Київгаз обіцяє 10 тисяч
за затримання
ПАТ «Київгаз» оголосив винагороду у розмірі 10 000 грн
тому, хто допоможе впіймати шахраїв, які діють у
Дніпровському районі столиці.

На
Івано-Франківщині
український містичний трилер

знімають

Зйомки фільму Сергія Альошечкіна "Морена", що
створюється за підтримки Держкіно, стартували в селі
Микуличин на Івано-Франківщині.

Винахідник на Львівщині побудував
прототип сміттєспалювального заводу
На території Вузлівської сільради Радехівського району
Львівщини місцевий винахідник Анатолій Архіпчук
продемонстрував губернатору та іншим посадовцям ...
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