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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
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.

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.

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.

Та хто ж Росію «посадить»? Вона же
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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
.

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.

Порошенко
подякував
Британії
підтримку суверенітету України

за

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

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

РФ під прикриттям навчань у Білорусі
може готуватися до наступальної операції
Росія може використати спільні з Білоруссю навчання
"Запад2017" для підготовки до наступальної операції.
При цьому не виключено, що після активної фази навчань
російський контингент може залишитися на території
Білорусі.

На Донбасі цього тижня ОБСЄ констатує
зменшення кількості порушень "тиші" на
20%
У Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ
констатують зниження рівня порушень припинення
вогню на окупованих територіях минулого тижня.

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

Україна
терміново
потребує
реформування пенсійної системи  голова
місії МВФ
Пенсійна система України не відповідає викликам
сучасності і потребує термінового реформування. Про це
у статті для "Економічної правди" пише голова місії МВФ в
Україні Рон ван Роден.

Розенко про "пенсійну" заяву глави місії
МВФ: Жахлива непрофесійність
Віцепрем’єр Павло Розенко назвав непрофесійною заяву
глави місії МВФ в Україні Рона ван Родена щодо
запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Суд відпустив Мартиненка на поруки
Солом'янський районний суд Києва відмовив у
задоволенні клопотання прокурорів про обрання
запобіжного заходу екснардепу Миколі Мартиненку у
вигляді тримання під

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.

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

ГПУ
просить
Канаду
допомогти
розслідуванні щодо книги Януковича

в

Генеральна прокуратура України просить Канаду
допомогти в розслідуванні зловживань, пов’язаних з
виданням книги колишнього президента України Віктора
Януковича «Україна – країна можливостей».
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Ощадбанк виграв суд проти російського
Сбєрбанку
Ощадбанк виграв суд проти Сбєрбанку Росії та домігся
заборони
останньому
використовувати
позначення
«Сбербанк». Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Нацкомісія
назвала
переваги
тарифів на розподіл газу

нових

Нові тарифи на розподіл природного газу дозволять
забезпечити обліком більше мільйона українців, а також
більше
200
тисяч
прогресивними
системами
дистанційного обліку.

Головою НСЖУ обрали Томіленка
Делегати з'їзду Національної спілки журналістів України
підготували звернення до Президента України щодо
необхідності проводити засідання Ради з питань захисту
прав журналістів при Президентові у відкритому режимі.

У Польщі пояснили відмову фінансувати
заходи до 70річчя операції “Вісла”
Уряд Польщі вимагає від України симетричних дій в
історичних питаннях, що полягає у відповідному
вшануванні жертв Волинської трагедії.

22 квітня  нам весело на руїнах імперії.
Аналітичний екскурс в історію
Колись і ми пройдемося з екскурсією по руїнах Кремля,
щоб поселфитися на пагорбах історичного щебеню.

Чемпіонат світу з хокею стартував у Києві
У столичному Палаці спорту з 22 по 28 квітня пройдуть
матчі у другому ешелоні чемпіонату світу з хокею із
шайбою  дивізіоні ІА.

Організатори
Євробачення
можуть
відсторонити Росію від участі у 2018 році
Європейська мовна спілка (ЄМС) не виключає розгляду
питання про відсторонення Росії від участі в "Євробаченні"
у 2018 році, однак таке рішення може бути прийнято лише
після пісенного конкурсу в Києві,
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Тиждень у фотосвітлинах
Події семи днів, що минули,  цікава добірка
через об'єктиви камер фотокореспондентів Укрінформу
для тих, в кого немає часу читати.
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