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ТОП
Столтенберг процитував Шевченка: Та не
однаково мені
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час
виступу у сесійній залі Верховної Ради процитував вірш
Тараса Шевченка і заявив, що НАТО теж "не однаково", що
буде з Україною.

Захід хоче знати про Україну від України, а
не від Росії (Аналітика)
Саме це для нас є головним підсумком зустрічі Трамп –
Путін у Гамбурзі і візиту Тіллерсона та Столтенберга до
Києва. За три дні, що минули від зустрічі президентів США
та Росії в Гамбурзі, експерти, журналісти,

РНБО ухвалила рішення про обов’язкову
реєстрацію для росіян на території
України
Громадяни Росії, які перебувають на території України,
повинні будуть проходити обов’язкову реєстрацію за
місцем їхнього тимчасового перебування.

Від російської агресії Україна втратила
16% ВВП - Гройсман
Україна втратила більше 16 % ВВП через агресію
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Україна втратила більше 16 % ВВП через агресію
Російської Федерації. Про це заявив прем’єр-міністр
Володимир Гройсмана під час зустрічі з генеральним
секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом,

УКРАЇНА І СВІТ
НАТО дасть Україні обладнання
захисту від кібератак - Столтенберг

для

НАТО надасть Україні спеціалізоване обладнання для
захисту від кібератак. Про це заявив генеральний
секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час спільного
брифінгу з Президентом Петром Порошенком у Києві, ...

Порошенко розповів, як "підштовхнути"
Мінські домовленості
Європейська та трансатлантична солідарність та єдність
є ефективним інструментом для повернення Росії за стіл
переговорів. Також важливо мати узгоджену стратегію для
негайного впровадження Мінських

Sea Breeze-2017: організатори "взяли на
озброєння" відому тезу Черчілля
Керівники українсько-американського навчання Sea
Breeze капітани I рангу Тейт Вестбрук та Олексій Неїжпапа
провели сьогодні в Одесі першу прес-конференцію, на
якій привернули увагу журналістів до

На
засіданні
Комісії
обговорили
шляхи
обороноздатності України

Україна-НАТО
посилення

На засіданні Комісії Україна-НАТО сторони обговорили
спільні підходи задля посилення обороноздатності України
у світлі продовження агресивних дій РФ.

Кучма
обговорив
із
врегулювання на Донбасі

Волкером

Представник України у Тристоронній контактній групі (ТКГ)
з врегулювання ситуації на сході України Леонід Кучма
провів зустріч зі спеціальним представником США по ...

Столтенберг
НАТО у Києві

відкрив

представництво

В Києві відкрили нове приміщення Представництва НАТО в
Україні. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в
церемонії відкриття взяли участь віце-прем'єр-міністр з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
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Яценюк зустрівся зі Столтенбергом
Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк зустрівся з
генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, який сьогодні
виступив в українському парламенті. Він став першим в
історії Генсеком НАТО, який виступив у Верховній Раді
України.

Делегація НАТО завершила візит до Києва
вечерею на борту "Мрії"
Північноатлантична рада на чолі з Генеральним
секретарем НАТО Єсом Столтенбергом ознайомилася з
можливостями літакобудування України та ...

УКРАЇНА
В Україні запустили проект віртуальних
відвідин суду
В Україні розпочато масштабну відеофіксацію судових
справ за допомогою технології віртуальної реальності VR
360, що дозволяє одночасну зйомку і перегляд відео ...

Україна
запроваджує
на
кордоні
біометричний контроль для іноземців
Україна запровадить біометричний контроль для
громадян інших держав, які перетинають державний
кордон. Про це заявив Президент Петро Порошенко на
засіданні РНБО, повідомляє прес-служба ...

Горбулін про навчання "Захід-2017":
Вересень ще треба пережити
Директор
Національного
інституту
стратегічних
досліджень Володимир Горбулін вважає, що вересень
буде дуже тривожним для України з огляду на проведення

Геращенко: На Донбасі - 132 заручники,
408 українців зникли безвісти
На окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях знаходяться 132 заручники - громадяни України.
Ще 408 українців вважаються зниклими безвісти.

Імпортний газ для
подорожчав на 3%

України

у

липні

Середня митна вартість імпортного природного газу, що
склалася у червні поточного року в процесі його митного
оформлення під час ...

Уряд

до

2020

року

збільшить
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Уряд
до
2020
року
збільшить
фінансування медицини на 25 мільярдів Супрун
Уряд при ефективному використанні коштів, виділених на
систему охорони здоров'я, збільшить фінансування
медичної сфери на 25 млрд грн до 2020 року.

Держдума
хоче
узаконити
публічну
відмову від громадянства України
У РФ перед отриманням російського громадянства
можуть дозволити публічно відмовлятися від українського.
Про це пише "Коммерсант".

ПРАВОПОРЯДОК
Януковичу
адвоката

призначили

безкоштовного

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги в Києві призначив безкоштовного
адвоката обвинуваченому в державній зраді експрезиденту Віктору Януковичу.

СУСПІЛЬСТВО
Ryanair
Україну

призупинив

продаж

квитків

в

На офіційному сайті ірландського лоукостера Ryanair
зникла можливість придбання квитків у напрямку в та з
аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Що несе українцям четверте покоління
зв’язку (Аналітика)
Запровадження 4G — гаджети будуть «літати», а 3G буде
працювати краще. В найближчий вівторок, 11 липня, буде
оголошено про проведення конкурсу на отримання ...

Тренування з
через ProZorro

мером Києва продають

Тренування з мером Києва Віталієм Кличко виставили на
аукціон. Про це повідомляє сайт ProZorro.Продажі у
Facebook.
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