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ТОП
Київ надіслав ноту до МЗС Польщі щодо
провокації у Грушовичах – Дещиця
Українська
сторона
незадоволена
провокативним
способом демонтажу пам'ятника воякам УПА на
кладовищі у селі Грушовичі поблизу Перемишля, що
відбулося у переддень відзначення 70-річчя акції "Вісла".

У Європарламенті підтверджують: безвіз
для України буде з 11 червня
У Європарламенті підтверджують 11 червня як дату
запровадження безвізового режиму для подорожей
українських громадян до країн ЄС. Про це заявив у четвер
голова делегації Європарламенту до парламентського
комітету

У Брюсселі започаткували аналітичний
"Форум України"
На базі впливової дослідницької організації, дислокованого
у Брюсселі Центру європейської політики (EPC),
започатковано аналітичну платформу "Форум України".

Постанову про скасування абонплати за
газ таки опублікували
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газ таки опублікували
В "Урядовому кур'єрі" офіційно опубліковане рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, яким
скасовано

"Матуся" Меркель,
фемінізм (Аналітика)

красуня

Трамп

і

У Берліні гадають: чи вдасться через "першу дочку"
протягнути
місток
взаєморозуміння
з
Вашингтоном. "Велика двадцятка" – це не тільки
економіка і частково політика. Це тепер ще й жінки. Сильні
та успішні. І у них тепер є свій саміт – W20.

УКРАЇНА І СВІТ
ЄБРР
готовий
допомогти
вирішити "сміттєвий колапс"

Львову

Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про
готовність долучитися до вирішення проблеми управління
твердими побутовими відходами у Львові і ...

ЄС допоможе реформувати українську
поліцію за скандинавським зразком
Європейський Союз розпочав проект "Підтримка реформи
поліції в Україні", спрямований на покращення взаємодії
поліції з громадою у 20 невеликих містах Харківської,
Київської, Львівської областей, а також на

У ЄС домовилися
постачання газу

про

нові

правила

Президент Петро Порошенко отримав від білоруського
колеги Олександра Лукашенка запевнення у тому, що
ніхто не зможе втягнути Білорусь у війну проти України.

УКРАЇНА
САП не викликала Ляшка, він сам прийшов
заради шоу - Холодницький
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Назар Холодницький повідомив, що САП сьогодні не
викликала лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка на
допит, він сам прийшов з камерами заради шоу.

Миколаївська облрада з другої спроби
визнала Росію агресором
Депутати Миколаївської обласної ради на сесії 27 квітня з
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Депутати Миколаївської обласної ради на сесії 27 квітня з
другого разу визнали Російську Федерацію країноюагресором. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Україна не відріже
Донбасу - МінТОТ

воду

окупованому

Україна не припинятиме постачання води на окуповані
території Донбасу. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода
заступник міністра з питань тимчасово окупованих
територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

Укрзалізниця: вперше за кілька років вихід у «плюс»
Правління УЗ затвердило Стратегію модернізації ПАТ до
2021 року. Ці дні - одні з найважливіших та особливих за
час моєї роботи в Укрзалізниці.. На правлінні у понеділок
ми підбили підсумки 2016-го року. Хочу ще раз поділитись
з вами міркуваннями на цю тему.

Ринок землі має бути введений у 2024
році - експерт
Ринок земель сільськогосподарського призначення в
Україні має функціонувати з 2024 року, а не з 2018 р., до
того часу необхідно провести різні підготовчі заходи,
зокрема наповнити Державний

ПРАВОПОРЯДОК
У Москві затримали екс-депутата Ради
Шепелєва – росЗМІ
Московські поліцейські затримали в центрі столиці
громадянина України, Канади і Грузії Олександра
Шепелєва - колишнього депутата Верховної Ради.

Суд
продовжив
Насірову

запобіжний

захід

Ще на два місяці, до 25 червня 2017 року Солом’янський
суд Києва продовжив запобіжний захід відстороненому
голові Державної фіскальної служби України Роману
Насірову.

Скаргу на "поруки" для Мартиненка і
Переломи суд розгляне 3 травня
озгляд апеляційної скарги прокурора у кримінальному
провадженні відносно Миколи Мартиненка і Сергія
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провадженні відносно Миколи Мартиненка і Сергія
Переломи відбудеться 3 травня. Про це зазначається на
сайті Апеляційного суду Києва..

Держзрада Януковича: одним із епізодів
мають стати Харківські угоди - Геращенко
Одним із епізодів у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича мають бути Харківські
угоди щодо перебування Чорноморського флоту РФ на
території України.

Депутата Київської облради взяли на
хабарі в $10 тисяч
Правоохоронці затримали на хабарі у 10 тис. доларів
депутата Київської облради. Про це повідомила на своїй
сторінці у Facebook прес-секретар столичної прокуратури
Надія Максимець.

Прокуратура відкрила справу
перейменування вулиць в Одесі

через

У четвер, 27 квітня, прокуратурою Одеської області
розпочато кримінальне провадження, у зв'язку з
ухваленням Одеською міською радою рішення щодо зміни
назв вулиць та провулків.

СБУ перекрила канал фінансування
бойовиків, пов'язаний із Захарченком
Служба безпеки України встановила причетність ексчиновника часів Януковича та його доньки до
фінансування самопроголошеної "ДНР". Про це заявив на
брифінгу керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Свідок у "справі Чийгоза" звинуватив
проросійських
мітингувальників
у
провокаціях
Тисняву під час багатотисячного мітингу в Сімферополі 26
лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму
спровокували проросійські мітингувальники.

ЕКСКЛЮЗИВ
Роман

Безсмертний,

Білорусі

у

2010/11

посол
роках:

України

в

Лукашенко
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2010/11 роках: Лукашенко
не керує своєю країною

Учора відбулася зустріч Петра Порошенка та Олександра
Лукашенка.
Запевняння
у
взаємній
дружбі
та
недоторканності кордонів звучали так настійливо, що ...

Не «Драгоном» єдиним, або Бізнес-клімат
у нас таки поліпшується (Аналітика)
Обшуки силовиків у офісі Dragon Capital дивним чином
співпали
з позитивними
для
України
оцінками
USAID. Шукали шпигунів, а налякали інвесторів. СБУ
провела обшуки в офісі найкрупнішої в Україні .....

СУСПІЛЬСТВО
В СБУ сказали, яку російську програмушпигун знайшли у Dragon Capital
В СБУ підтвердили, що інвесткомпанія Dragon Capital та
інші 7 компаній використовували російське шпигунське
програмне забезпечення "Стахановець".

Із травня пенсії підвищать для більш як 8
мільйонів українців
З 1 травня підвищено прожитковий мінімум для
непрацездатних осіб до 1312 грн, у зв'язку з чим здійснено
перерахунок пенсій. Після цього перерахунку підвищення
пенсій отримає понад 8, 2 млн пенсіонерів.

Кабмін
може
спростити
отримання
дозволу на відкриття магазинів duty free
Антимонопольний комітет
спрощення
процедури
провадження діяльності з
магазину безмитної торгівлі -

схвалив пропозиції щодо
отримання
дозволу
на
відкриття та експлуатації
так званого duty free.

Оплатити проїзд зі знижкою у метро
можна за допомогою картки з PayPass Поворозник
Безконтактні
банківські
картки
відтепер
можна
застосовувати як проїзні або для передплати поїздок зі
знижками. Про це заявив заступник голови КМДА Микола
Поворозник під час презентації сервісу "MetroPass"

Київстар на вимогу АМКУ змінив тарифи
Компанія

мобільного

зв'язку

"Київстар"

виконала
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Компанія
мобільного
зв'язку
"Київстар"
виконала
рекомендації
Антимонопольного
комітету
щодо
встановлення економічно обрунтованого рівня тарифів.
Зокрема, внесено зміни до тарифних планів "Комфорт",
"Комфорт+" та "Ультракомфорт".

ЄВРОБАЧЕННЯ
У Києві відкрили фотовиставку "Історія
Євробачення"
У київському торговельно-розважальному центрі "Gulliver"
відкрилася унікальна фотовиставка "Історія Євробачення",
яка представляє найяскравіші моменти пісенного
телевізійного конкурсу, а також яскраві ...

Біля
головної
арени
Євробачення
відкрили новий сквер - Пантелеєв
Після капремонту біля Міжнародного виставкового центру,
що на Броварському проспекті, відкрито оновлений сквер,
який створено в рамках підготовки до пісенного конкурсу
"Євробачення".

У Кличка розповіли, хто найбільше купив
квитків на Євробачення
Велика частина іноземців, які придбали квитки на
Євробачення, - з Великої Британії, Швеції, Норвегії та
Ізраїлю. Про це заявив начальник управління туризму
Департаменту економіки та інвестицій КМДА ...
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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