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ТОП
Порошенко
подякував
Британії
підтримку суверенітету України

за

Президент Петро Порошенко висловив вдячність Британії
за послідовну підтримку суверенітету та територіальної
цілісності України.

Cуд ООН відмовив Україні у тимчасових
заходах проти РФ щодо фінансування
тероризму
Міжнародний суд ООН в Гаазі відмовив у затвердженні
тимчасових заходів проти Росії за конвенцією із заборони
фінансування тероризму.

Ірина Геращенко: Брюссель підтверджує
графік українського безвізу - середина
червня
У
Євросоюзі
підтвердили
графік
запровадження
безвізового режиму з Україною до середини червня. Про
це написала у Facebook перший заступник голови
Верховної Ради Ірина Геращенко.

Мир з Росією слід знаходити через силу, а
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Мир з Росією слід знаходити через силу, а
не через умиротворення - Порошенко
Російська сторона не зацікавлена у встановленні миру на
Сході України, а хоче здійснювати контроль. Тому миру
слід досягати за допомогою сили, а не умиротворення
агресора.

Порошенко
нагадав
Мей
Будапештський меморандум

про

Сполучене королівство Великої Британії та Північної
Ірландії, як один з гарантів суверенітету та територіальної
цілісності України
відповідно
до
Будапештського
меморандуму, може відігравати важливу

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко вшанував
теракту у Вестмінстері

пам’ять

жертв

Президент України Петро Порошенко вшанував пам’ять
загиблих у березневому теракті та поклав квіти до
Меморіалу невідомого солдата у Вестмінстерському
абатстві....

Расова дискримінація: суд ООН ввів
тимчасові заходи у справі "Україна vs
Росія"
Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про введення
тимчасових заходів у справі за позовом України проти
Росії у зв'язку із Міжнародною конвенцією про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації.

Глава МЗС Латвії вважає, що підстав для
скасування санкцій проти Росії немає
На даний момент "немає жодних підстав" говорити про
скасування або пом'якшення накладених санкцій
Євросоюзу проти Росії. Про це заявив голова МЗС Латвії
Едгар Ринкевич, пояснивши, що російська сторона не

Полторак: Розраховуємо на підтримку
Італії для припинення агресії РФ
Україна розраховує на підтримку Італії для припинення
агресії проти нашої країни. Про це під час зустрічі зі своєю
італійською колегою Робертою Пінотті заявив міністр

Слідком РФ "шиє" справу
українським командирам

ще

двом

Слідчий комітет РФ висунув обвинувачення ще двом
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Слідчий комітет РФ висунув обвинувачення ще двом
командирам української армії, які захищали Україну від
російської агресії. Про це повідомляється на сайті
відомства.

ПРАВОПОРЯДОК
Апеляційний суд зняв арешт з паспортів
Насірова
Апеляційний суд зняв арешт з паспортів відстороненого
голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Валерій
Лашевич, повідомили Укрінформу в прес-службі суду.

Спецслужби РФ планували в Одесі акцію
проти "утисків" болгар
Українські правоохоронні органи запобігли запланованій
спецслужбами РФ "акції протесту" в Одесі з боку нібито
представників болгарської нацменшини, які нібито
зазнають утисків в Україні.

Українська корупція залишила слід у 41
країні - НАБУ
Іноземні банки та компанії причетні до завдання понад
третини усіх збитків від злочинів, які розслідує
Національне антикорупційне бюро України.

УКРАЇНА
Гройсман
готовий
обіймати
Прем’єра до 2020 року

посаду

Володимир Гройсман готовий обіймати посаду Прем’єрміністра України до 2020 року. Про це він сказав у
вечірньому ефірі «24 каналу», повідомляє кореспондент
Укрінформу.

Трирівневу модель пенсійної системи
запроваджуватимуть поетапно - Рева
Уряд планує поетапне запровадження трирівневої моделі
пенсійного забезпечення: солідарного, обов’язкового
накопичувального та добровільного накопичувального.

Аудитор для НАБУ: екс-прокурор США
підтвердила участь у конкурсі
Колишній федеральний прокурор США, досвідчений
адвокат і засновник юридичної компанії в Каліфорнії
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адвокат і засновник юридичної компанії в Каліфорнії
Boersch Shapiro LLP Марта Борщ підтвердила свою
участь у конкурсі на посаду незалежного аудитора для
НАБУ.

Один із
інсульту

директорів

СТБ

помер

від

У середу, 19 квітня, від інсульту помер заступник голови
правління та програмний директор телеканалу СТБ
Сергій Назаров. Про це у Фейсбуці пише гендиректор СТБ
Володимир Бородянський.

У Запоріжжі, Кременчузі та Херсоні через
негоду закривають школи
У Запоріжжі та Кременчузі через негоду призупиняється
навчання в загальноосвітніх школах. Як розповіла
кореспондентові Укрінформу
керівник прес-служби
міського голови Запоріжжя Ольга Мешок, про це на
нараді

ЕКСКЛЮЗИВ
Прописка по-українськи. Живучий привид
сталінізму (Аналітика)
Пострадянський інститут реєстрації серйозно гальмує
європеїзацію і декомунізацію в Україні. У сучасній Україні
прописка називається реєстрацією, але вона зберегла
свою тоталітарну сутність: не полегшує, а ускладнює
громадянам життя.

Та хто ж Росію «посадить»? Вона же
ядерна… (Аналітика)
Половинчастий вердикт Міжнародного Суду ООН свідчить:
засудження
агресора можливе лише за зміни його
статусу. Вердикт Міжнародного Суду ООН щодо
обмежувальних санкцій по позову України до Росії не те

СУСПІЛЬСТВО
Що читає солістка гурту ONUKA?
Солістка гурту ONUKA Ната Жижченко - про улюблені
книжки і "сімейні" зв'язки з Коцюбинським. Нещодавно
Ната Жижченко дала розгорнутий коментар про улюблені

Сцена для Євробачення майже готова Мельциг
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Сцена, на якій відбудеться міжнародний пісенний конкурс
Євробачення - 2017, готова на 95%. Про це заявив у
середу директор з виробництва шоу Євробачення 2017
Ола Мельциг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фільм Лозниці змагатиметься за головний
приз у Каннах
У головному конкурсі 70-го Каннського фестивалю, що
відбудеться 17-28 травня, візьме участь фільм
українського
режисера
Сергія
Лозниці
"Лагідна"
("Кроткая").

Мандрівка наосліп: просто обери дату
Потрапити в міні-відпустку на вихідні до невідомого міста
– легко. Таку можливість пропонує новий краєзнавчий
стартап, який створили журналістка Тетяна Косянчук та
дизайнер Сергій Клепик.
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