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ТОП
Україна vs Росія: графік розгляду справи в
Гаазі очікуємо 12 травня  Петренко
Строки розгляду справи України в Міжнародному суді ООН
проти Росії можна прогнозувати після затвердження
процесуального графіку розгляду справи.

Судилище над Зейтуллаєвим: російський
прокурор вимагає 17 років в'язниці
На суді над Русланом Зейтуллаєвим, що відбувається в
п'ятницю в РостовінаДону, прокурор зажадав для
кримського татарина покарання у вигляді 17 років
позбавлення волі.

ОРДЛО ігнорує Мінські домовленості і
готує "паради" на 9 травня  Хуг
Так звана влада ОРДЛО поінформувала місію СММ ОБСЄ
про проведення "військових парадів" 9 травня, що
порушить Мінські домовленості.

Адвокатам Мартиненка
відведенні судді

відмовили
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Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання
адвокатів про відвід судді Олександра Бобровника, який
мав обрати запобіжний захід для ексдепутата Миколи
Мартиненка.

Справа Мартиненка: міжнародну правову
допомогу просили у восьми країн
Справа про завдання збитків ДП "СхідГЗК" є унікальною не
тільки з огляду на значущість цього підприємства для
країни, а й з огляду на обсяг роботи, яку провели
детективи НАБУ під час розслідування корупційні схеми.

Міністри та депутати збираються у суді 
підтримати Мартиненка
Міністри молоді та спорту Ігор Жданов, інфраструктури
Володимир Омелян, освіти і науки Лілія Гриневич
прийшли до Солом'янського суду Києва, де Мартиненку
обиратимуть

УКРАЇНА І СВІТ
Суд ООН юридично визнав Росію
стороною Мінського процесу – Порошенко
Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного
виконання Мінських домовленостей, визнавши її стороною
Мінського процесу, а не посередником. Визнання цього є
не політичною, а вперше – юридичною оцінкою.

Клімкін у Грузії: Україна зацікавлена у
розвитку нового "Шовкового шляху"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на
зустрічі з грузинським колегою Міхеїлом Джанелідзе
обговорили питання подальшого розвитку українсько
грузинських відносин.

У Трампа готують заміну Нуланд для
"українських" переговорів з Москвою –
ЗМІ
Нинішня адміністрація США працює над вибором
спеціального посланника, який забезпечуватиме канал
спілкування з Москвою, у тому числі щодо ситуації в
Україні.

УКРАЇНА
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Балчун:
запустити
потяг
до
неможливо через відсутність колії

Ірану

Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" каже, що йому нічого
не відомо про наміри Мінінфраструктури запустити влітку
тестовий поїзд з України до Ірану, і це наразі неможливо
зробити через відсутність залізничної інфраструктури.

Гонтарева вважає, що поклала
моделі олігархічного банкінгу

край

Покладено край моделі олігархічного банкінгу, за якої
установа абсорбувала кошти з різних джерел  депозитів
населення, рахунків бізнесу, рефінансування НБУ,
інвестуючи ці кошти у власний бізнес олігарха чи виводячи
їх за кордон.

У Держгеокадастрі розповіли, які питання
врегулює законопроект про землю
В законопроекті про обіг земель сільськогосподарського
призначення будуть врегулюванні питання не лише
купівліпродажу, а і обміну, успадкування та міни ділянок.

Дешеві кредити
буде (Аналітика)

є?

Нема!

І

поки

не

Зниження облікової ставки НБУ мало би здешевити
кредити. Це в теорії. А що на практиці? Знову знизивши
облікову ставку з 14% до 13% (а починалося з 30% у
березні 2015 року), Нацбанк усіляко подає сигнали про
одуження економіки

Держава підтримує учасників
Урядовий контактний центр

АТО

–

Захищати кордони нашої Батьківщини – нелегке завдання,
що сумлінно виконують українські військові. І в такий
складний для України час армія потребує особливої уваги
та підтримки як з боку громадян, так і з боку влади.

ПРАВОПОРЯДОК
У справі Шеремета слідство розглядає
кілька версій  речник Нацполіції
Через 9 місяців після вбивства журналіста Павла
Шеремета, слідство у цьому кримінальному провадженні
розглядає кілька версій щодо можливих мотивів скоєння
злочину.

СПОРТ
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ЧС із хокею: UA:Перший наживо покаже
всі матчі української збірної
Телеканал UA:Перший покаже наживо всі матчі за участю
збірної України на Чемпіонаті світу з хокею серед чоловіків
у дивізіоні ІА (дивізіон один, група А), який пройде у Києві
з

Верняєв виграв "золото" чемпіонату
Європи у багатоборстві
Олімпйскій чемпіон Олег Верняєв завоював золоту
медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної
гімнастики, який проходить в Клужі (Румунія).

СУСПІЛЬСТВО
З 2019 року для держслужбовців стане
обов'язковим знання англійської мови
З 2019 року знання англійської мови буде однією з умов
для номінування на державну службу. Крім української
мови повинні знати англійську мову на базовому рівні, 
сказав Петренко.

Київських
безробітних
безкоштовно
навчать конструювати дрони й гуманоїдів
Держслужба
зайнятості
спільно
із
міжнародною
лабораторією робототехніки «Robo.house» запускає
безкоштовне навчання безробітних на одну з найбільш
прогресивних професій у світі – робототехніка.

Фільм про війну на Сході України
покажуть у Каннах
Стрічку "Іній" Шарунаса Бартаса, що розповідає про війну
на Сході України, відібрано до участі у "Двотижневику
режисерів", що проводиться в рамках 70го Каннського
міжнародного кінофестивалю.

Вихідні для розумників: наш Сікорський,
космічний маркет та науковий марш.
Афіша
Таких вихідних ще не було! Марш за науку, чемпіонат
України
з
Бьордвочінгу,
фестиваль
Сікорського,
конференції "FuckUp Nights" та "TEDxKNEU: Inside Out"...
Розумники, вам сюди.

Група

"NaviBand",
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Євробачення2017. Інтерв'ю
У їхньому виконанні прозвучить "Гiсторыя майго
жыцця". І вперше на цьому престижному конкурсі це
буде пісня білоруською мовою. Музиканти вважають
це історичною подією і дуже цим пишаються.
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