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ТОП
Справа Шеремета заморожена – Комітет
захисту журналістів
Комітет захисту журналістів заявляє, що розслідування
вбивства журналіста Павла Шеремета заморожене. Про
це заявили представники міжнародної організації Комітет
захисту журналістів під

Знайомтесь, це — вірус CopyCat і він
“зламає” ваш смартфон! (Аналітика)
Чергова кібератака націлена на банківські рахунки
власників “андроїдів”. Ввечері 10 липня компанія Check
Point Software Technologies, що спеціалізується на ITбезпеці,повідомила про розповсюдження нового вірусу ...

Один із керівників Укренерго виводив
мільярди через підконтрольні компанії Луценко
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що
проведення обшуків на держпідприємстві "НЕК Укренерго"
пов'язане із можливим виведенням мільярдних сум одним
із керівників цього підприємства ...

ПриватБанк

до

націоналізації

фінансовою пірамідою - НБУ

був
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фінансовою пірамідою - НБУ
Всі висновки незалежного аудитора компанії EY
підтвердили раніше зроблені НБУ оцінки щодо
незадовільного фінансового стану ПриватБанку на момент

Комітет
Добкіна

ВР

погодився

"притягнути"

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації
діяльності парламенту визнав достатньо обгрунтованими
подання ГПУ на

Sea Breeze-2017: в Одесі почалася активна
фаза навчань
На базі ВМС в Одеському морпорту учасники навчань Sea
Breeze-2017 відпрацьовували операції, пов'язані з
пошуком морськими саперами ...

Скандал навколо "кримських турбін": У
Меркель мають намір питати з Siemens
Влада ФРН стежить за розвитком подій навколо поставки
двох газових турбін виробництва німецького концерну
Siemens AG в Крим в обхід санкцій.

Саміт Україна-ЄС: до Києва вже прилетів
Юнкер
До Києва для участі в саміті Україна-ЄС вже прибув
президент
Європейської
комісії
Жан-Клод
Юнкер. Трансляцію його прибуття вів телеканал "112
Україна", повідомляє кореспондент ...

УКРАЇНА І СВІТ
Польща з вересня збільшує
замовлення" для України

"газове

"Укртрансгаз" і польський оператор трубопроводів GazSystem домовилися збільшити з 1 вересня можливості
постачання газу до України з польського напрямку.

США у липні виділили $25 мільйонів
допомоги Україні на безпеку
Сполучені Штати Америки виділили в липні 25 млн доларів
на допомогу Україні у сфері безпеки, у тому числі на
закупівлю портативних радіостанцій Harris.

Депутат Бундестагу: Існує загроза втрати
інтересу до України
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інтересу до України
Німеччина активно підтримує розпочаті в Україні після
Євромайдану реформи, але інтерес до теми України
зменшується через невелику ...

Україна візьме участь у виборах
Комітету ЮНЕСКО - Мінкульт

до

У листопаді цього року Україна візьме участь у виборах до
Комітету ЮНЕСКО. Про це заявила на брифінгу заступник
міністра
культури
Тамара
Мазур,
повідомляє
кореспондент Укрінформу.

Держдума РФ узаконила процедуру
зречення громадянства України
Державна дума РФ ухвалила в другому читанні
законопроект про позбавлення громадянства терористів,
в який внесли поправки про присягу громадян ина Росії ...

УКРАЇНА
Гройсман хотів би, щоб Ryanair залишився
у Львові
Прем'єр-міністр
Володимир
Гройсман
хоче,
щоб
ірландська авіакомпанія Ryanair, хоч поки що і не зайшла в
аеропорт "Бориспіль", але залишилася працювати у
Львові.

Порошенко в Сумах запустив лінію
італійського виробництва Guala pack group
Під час робочої поїздки до Сум Президент України Петро
Порошенко взяв участь у запуску нової лінії виробництва
італійської групи компаній Guala pack group.

Україна на 44 місці у рейтингу за Індексом
Управління ресурсами
Україна отримала 49 балів зі 100 та посіла 44 місце з 89
країн у рейтингу за Індексом Управління ресурсами. Про
це сказала заступник голови Комітету ВРУ з питань
паливно-енергетичного комплексу ...

Ощадбанк знизив відсоткові ставки за
автокредитами
Знижуючи депозитні ставки, банк знижує і ставки за
кредитами. У червні 2017 року Ощадбанк знизив ставки за
депозитами фізичних осіб. Це дало .
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Порошенко ініціює
міністерства

створення

нового

Президент України Петро Порошенко ініціює створення
Міністерства у справах ветеранів. Про це він заявив у
Сумській області під час церемонії відкриття Козацького
хреста борцям за волю України, ...

Геращенко відповіла на заклик матері
Агеєва про помилування: Просіть Путіна
Матері полоненого в Україні військового РФ Світлані
Агеєвій замість того, щоб звертатися до Президента
України про помилування її сина, краще

Суд Москви завтра розгляне скаргу на
продовження арешту Сущенка
Суд Москви у четвер, 13 липня, розгляне скаргу захисту
незаконно затриманого в Росії кореспондента Укрінформу
Романа Сущенка на подовження його арешту.

ЕКСКЛЮЗИВ
Як готуватися до принципово нових
виборів, але без нового закону? - Андрій
Демартіно (Інтерв'ю)
Ситуація на місцях протягом останнього року зазнала
принципових змін.
Причина:
реформа
місцевого
самоврядування і створення ОТГ ...

Ми можемо одразу інтегрувати Україну у
світ – навіть одним фільмом - Олесь Янчук
(Інтерв'ю)
Продюсери

фільму

«Таємний

щоденник

Петлюри»

завершили львівську частину зйомок, що проводилися в
одній із зал апеляційного ...

Мешканці підірваного будинку: «Відчай неймовірний» (Аналітика)
Кияни, які постраждали від вибуху на Голосіївському
проспекті, досі намагаються вивезти те, що вціліло. Уже
п'ятий день жителі постраждалого від вибуху будинку на
Голосіївському ...
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СУСПІЛЬСТВО
В Одесі відкрили двері в "Будинок сонця"
На пірсі одеського пляжу "Ланжерон" з'явилася скульптура
у вигляді своєрідного дверного порталу до "Будинку
сонця".

Wizz Air вирішила запустити "рятівні"
тарифи для українських пасажирів
Компанія Wizz Air вирішила запустити "рятівні" тарифи для
пасажирів скасованих авіакомпанією Ryanair рейсів, адже
вважає Україну надзвичайно важливим ринком.

Вперше
за
півроку
в
Україні
стабілізувались ціни на харчові продукти експерт
За останні 10 днів липня вперше за шість місяців 2017
року в Україні ціни на соціально значущі харчові продукти
почали стабілізуватись.

Експерти
порахували,
скільки
коштуватиме квиток на Hyperloop КиївОдеса
Вчені порахували, скільки коштуватиме
Hyperloop Маска і якою буде вартість поїздки.

Держзамовлення
на
вчителів
більше, на юристів – менше

побудувати

стало

Міністерство
освіти
України
збільшило
державне
замовлення для навчання педагогічних кадрів та
зменшило замовлення для навчання юристів.

Абітурієнти з Криму зможуть вступати до
вишів за квотами
Для абітурієнтів з тимчасово окупованого Криму та міста
Севастополя передбачено 2604 квотних місця у вищих
навчальних закладах. Про це на прес-конференції сказав
директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і
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