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ТОП

ЄС більше не наполягає на окремому
антикорупційному суді в Україні - Юнкер

Євросоюз рекомендує України створити не окремий суд, а
лише антикорупційну палату. Про це заявив президент
Єврокомісії Жан-Клод Юнкер за результатами саміту ...

Антикорупційний суд: у Transparency
здивовані "поступками" Юнкера

Transparency International Україна категорично проти
створення антикорупційних палат при існуючих судах і
наполягає на безальтернативності запровадження
системи антикорупційних судів.

Туск передав Порошенку ратифіковану
угоду про Асоціацію з ЄС

Президент Європейської ради Дональд Туск передав
Президенту України Петру Порошенку ратифіковану Угоду
про Асоціацію з ЄС. Як повідомляє кореспондент
Укрінформу, церемонія відбулась на брифінгу за
підсумками ХІХ

Бориспіль" відновив переговори з Ryanair
у новому форматі

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновлює переговори

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2264536-sprava-seremeta-zamorozena-komitet-zahistu-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265888-antikorupcijnij-sud-u-transparency-zdivovani-postupkami-unkera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265537-tusk-peredav-porosenku-ratifikovanu-ugodu-pro-asociaciu-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265783-borispil-vidnoviv-peregovori-z-ryanair-u-novomu-formati.html
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Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновлює переговори
з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі. Про
це у Facebook повідомив генеральний директор
аеропорту Павло Рябікін.

"Ускладнення" після вірусу: Ощадбанк
попереджає про нову шахрайську схему

Державний Ощадбанк попередив клієнтів про шахраїв, які,
посилаючись на нещодавню кібератаку, від імені
співробітників банку просять клієнтів надати персональні 

Націоналізація Привату: Коломойський
"наваяв" вже 90 позовів до судів України й
Кіпру

Екс-власник ПАТ КБ «ПриватБанк» Ігор Коломойський та
пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90
позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку.

Під Радою “законсервували” Добкіна і
вимагають його арешту

Народні депутати ухвалили в цілому проект Закону №
6600 "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2017 рік".

Рада дозволила "притягнення",
затримання та арешт Добкіна

Народні депутати підтримали подання Генеральної
прокуратури про дозвіл на притягння до кримінальної
відповідальності нардепа від Опоблоку Михайла Добкіна. 

Субсидію на комуналку можуть скасувати
навіть “через копійку” боргу - КМДА

Наявність у громадян заборгованості зі сплати за житлово-
комунальні послуги за два й більше місяців може стати
причиною непризначення субсидій.

УКРАЇНА І СВІТ

Порошенко нагадав, що Україна чекала
асоціації з ЄС "дуже довгі 1110 днів"

Україна чітко задекларувала свій європейський вибір, і
ніхто не має права в українців це забрати. На цьому
наголосив Президент України Петро Порошенко під час...

Туск: Угода про асоціацію - це не гасла

https://www.facebook.com/rjabikin.pavel/?sw_fnr_id=1655588036&fnr_t=0
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2265531-uskladnenna-pisla-virusu-osadbank-poperedzae-pro-novu-sahrajsku-shemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265847-nacionalizacia-privatu-kolomojskij-navaav-vze-90-pozoviv-do-sudiv-ukraini-j-kipru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265415-pid-radou-zakonservuvali-dobkina-i-vimagaut-jogo-arestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265944-zapobiznij-zahid-dobkinu-obiratimut-u-patnicu-lucenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2265493-subsidiu-na-komunalku-mozut-skasuvati-navit-cerez-kopijku-borgu-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265446-porosenko-nagadav-so-ukraina-cekala-asociacii-z-es-duze-dovgi-1110-dniv.html
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-chitko-zadeklaruvala-svij-yevropejskij-vibir-i-niht-42362
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265505-es-viznae-evropejski-pragnenna-ta-vibir-ukraini-tusk.html
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Туск: Угода про асоціацію - це не гасла

Президент Європейської ради Дональд Туск підтвердив,
що Європейський Союз визнає європейські прагнення
України та вітає її європейський вибір.

НАТО – Росія: Столтенберг назвав
фундаментальні розбіжності щодо ситуації
в Україні

НАТО і Росія мають фундаментальні розбіжності у
поглядах на ситуацію в Україні, включаючи анексований
Крим.

Українська "труба" і енергобезпека
Європи: Порошенко анонсував
міжнародний форум

Україна ініціює міжнародний форум щодо перспектив
використання своєї газотранспортної системи для
енергобезпеки Європи.

Siemens стверджує, що у контракті є
заборона використання їх турбін у Криму

Siemens заявляє, що у контракті є позиції про
обов’язковість використання турбін, виготовлених
компанією, на Таманській ТЕС, а додатково – є ...

ЕКОНОМІКА

Світовий банк поліпшив прогноз
зростання ВВП в Україні

Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України в
2018 році з 3% до 3,5%, в 2019 році – з 3% до 4%. Про це
повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати з
посиланням на керівника програм з людського розвитку ..

Фонд гарантування продає акції та
облігації "Мотор Січ" та "Фоззі-Фуд"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає цінні
папери, що обліковуються на балансі ПАТ «Банк «Форум»
та АТ «Банк «Фінанси та кредит».

Юзівська площа: Вищий админсуд визнав
незаконним відстронення Yuzgaz B.V.

Вищий адмінсуд України залишив в силі рішення судів
попередніх інстанцій, які визнали протиправною відмову
уряду поступитися компанії Yuzgaz B.V. часткою в угоді
про розділ продукції у розробц

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265505-es-viznae-evropejski-pragnenna-ta-vibir-ukraini-tusk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265630-nato-rosia-stoltenberg-nazvav-fundamentalni-rozbiznosti-sodo-situacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265707-ukrainska-truba-i-energobezpeka-evropi-porosenko-anonsuvav-miznarodnij-forum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2265483-siemens-stverdzue-so-u-kontrakti-e-zaborona-vikoristanna-ih-turbin-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265408-svitovij-bank-polipsiv-prognoz-zrostanna-vvp-v-ukraini.html
https://www.ucci.org.ua/press-center/ucci-news/svitovii-bank-pidtrimuie-reformuvannia-privatnogo-sektoru-v-ukrayini
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265877-fond-garantuvanna-prodae-akcii-ta-obligacii-motor-sic-ta-fozzifud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265714-uzivska-plosa-visij-adminsud-viznav-nezakonnim-vidstronenna-yuzgaz-bv.html
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Мінагро планує відкрити українське вино
для всього світу

Міністерство аграрної політики та продовольства
розробило стратегію розвитку виноробства в Україні до
2025 року, в рамках якої будуть вирішені найбільш
проблемні питання галузі.

УКРАЇНА

Реінтеграція Донбасу: документ, який
показали ЗМІ, розробив Радбез - джерело

Опублікований напередодні у ЗМІ законопроект щодо
відновлення державного суверенітету над тимчасово
окупованим Донбасом був

Рада ухвалила закон про Конституційний
суд

Верховна Рада ухвалила Закон «Про Конституційний суд
України». За прийняття законопроекту №  6427-д у
другому читанні проголосували 245 депутатів, при
мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

Порошенко: Вже є всі умови для активної
стратегії деокупації Криму

На сьогодні склалися усі умови для переходу міжнародною
спільнотою від політики невизнання до активної стратегії з
деокупації Криму.

Рада ухвалила зміни до Дежбюджету-2017 

Народні депутати ухвалили в цілому проект Закону №
6600 "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2017 рік".

Вечірні Вісті vs Ганна Герман: "жертва
демагогів" сказав, як використає
відсуджене

Програвши суд в Україні за позовом політика Ганни
Герман, екс-шеф-редактор газети "Вечірні Вісті" Ігор
Ткаленко виграв його у Європейському суді. 

Миколаївські депутати визнали Росію
країною-агресором

Депутати Миколаївської міської ради проголосували за
визнання Російської Федерації країною-агресором. Про це
повідомляє прес-служба Миколаївської міськради.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265904-minagro-planue-vidkriti-ukrainske-vino-dla-vsogo-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265412-reintegracia-donbasu-dokument-akij-pokazali-zmi-rozrobiv-radbez-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265546-rada-uhvalila-zakon-pro-konstitucijnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2265577-porosenko-vze-e-vsi-umovi-dla-aktivnoi-strategii-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265809-rada-uhvalila-zmini-do-dezbudzetu2017.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2264828-ukraina-na-44-misci-u-rejtingu-za-indeksom-upravlinna-resursami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2265704-vecirni-visti-vs-ganna-german-zertva-demagogiv-skazav-ak-vikoristae-vidsudzene.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2265695-mikolaivski-deputati-viznali-rosiu-krainouagresorom.html
https://mkrada.gov.ua/news/5472.html
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ПРАВОПОРЯДОК

Полякову і Розенблату вручили підозри:
допит – у п'ятницю

Національне антикорупційне бюро України та
Спеціалізована антикорупційна прокуратура допитають в
якості підозрюваних депутатів

Київський суд арештував збанкрутілий
завод Новинського

Печерський районний суд Києва наклав арешт на 99%
акцій ПАТ " Чорноморський суднобудівний завод", що
входить у "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського.

ЕКСКЛЮЗИВ

Відносини ВБ з РФ виключають поступки
в питаннях Криму та війни на сході
України - Посол України у ВБ (Інтерв'ю)

Початок консультацій про зону вільної торгівлі між
Великою Британією та Україною, вихід на топове ...

Саміт Україна-ЄС: хочеш бути Європою?
Будь нею (Аналітика)

Отримавши безвіз і Асоціацію з ЄС, ми отримали
і черговий прочухан за «боротьбу з корупцією» по-
українськи ...

Росія – окупант? Вашингтоне, скажи так!
(Аналітика)

Згідно проекту Закону, який попав в Мережу, Україна скоро
визнає Росію окупантом. Це може багато що змінити
 Голова Комісії Ради Федерації Росії з інформаційної ...

СУСПІЛЬСТВО

Wizz Air у 2018 році відкриває два нові
маршрути з Києва

У квітні 2018 року європейський лоукост-перевізник Wizz
Air запускає зі столичного аеропорту "Київ" (Жуляни) два
нові напрямки - до Лісабона і Таллінна.

Як подорожчає проїзд.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265953-polakovu-i-rozenblatu-vrucili-pidozri-dopit-u-patnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265685-kiivskij-sud-arestuvav-zbankrutilij-zavod-novinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2264015-andrij-demartino-politicnij-konsultant.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265787-samit-ukrainaes-hoces-buti-evropou-bud-neu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265804-rosia-okupant-vasingtone-skazi-tak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2264834-wizz-air-u-2018-roci-vidkrivae-dva-novi-marsruti-z-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2265623-ak-podorozcae-proizd-infografika.html
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Як подорожчає проїзд.
Інфографіка (Інфографіка)

Київська влада планує з 15 липня підвищити вартість
проїзду у міському пасажирському транспорті. Відтак
Укрінформ підготував інфографіку про те, як зміняться
ціни.

Бензин А-95 здешевшає мінімум на
гривню до кінця літа - експерт

Протягом другої половини літа тенденція до зниження
ціни на бензин марки А-95 складе мінімум 1 грн за літр. 

Одесу та Кишинів з'єднає модернізований
поїзд

Модернізований поїзд Кишинів-Одеса на 260 пасажирів
планують запустити з осені. Про це повідомляє прес-
служба Одеської обласної держадміністрації.

Оголошено фільми відкриття та закриття
Одеського кінофестивалю

Традиційно на церемоніях відкриття та закриття
Одеського міжнародного кінофестивалю покажуть фільми,
що завоювали визнання і любов глядачів на різних
континентах.

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,

вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2265623-ak-podorozcae-proizd-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265777-benzin-a95-zdesevsae-minimum-na-grivnu-do-kinca-lita-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2265241-odesu-ta-kisiniv-zednae-modernizovanij-poizd.html
http://portal-oda.odessa.gov.ua/news/rehuliarnyi_potiah_kyshyniv-odesa_vidkryie_novi_perspektyvy_dlia_turystiv_ta_biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2265873-ogoloseno-filmi-vidkritta-ta-zakritta-odeskogo-kinofestivalu.html
https://www.facebook.com/Ukrinform
https://twitter.com/ukrinform
https://vk.com/ukrinform
https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
http://archive.sendpulse.com/e4bb8730/%7B%7Bunsubscribe_url%7D%7D
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