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ТОП
Консолідація
вати-4:
весняний цикл (Аналітика)

наближається

Проблема не в певних суспільних суперечностях, а в тому,
що РФ використовує їх у гібридній війні. Про те, що Путін
намагатиметься дестабілізовувати Україну шляхом ...

Порошенко:
Конфісковані
гроші
Януковича підуть на армію і соцзахист
Президент Петро Порошенко заявив, що конфісковані
гроші Януковича будуть направлені на посилення
боєздатності українського війська і соціальний захист.

Бюро
ПАРЄ
оголосило
президенту Аграмунту

недовіру

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи оголосило
недовіру Педру Аграмунту як президенту ПАРЄ. Таке
рішення члени бюро оголосили на засіданні у п’ятницю у
Страсбурзі, йдеться вофіційній заяві бюро ПАРЄ.

Підрив машини патруля ОБСЄ не був
нещасним випадком – Хуг
Підрив патруля ОБСЄ, що стався 23 квітня на тимчасово
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Підрив патруля ОБСЄ, що стався 23 квітня на тимчасово
не контрольованій урядом території Луганської області,
не був нещасним випадком. Про це заявив на брифінгу
перший заступник голови СММ ОБСЄАлександр Хуг,

Свобода слова: Крим у ТОП-10 найгірших
регіонів світу - Freedom House
Окупований Крим увійшов до десятки найгірших у світі
територій за показниками дотримання свободи слова. Про
це йдеться в повідомленні міжнародної правозахисної
організації Freedom House....

Суд Одеси скасував повернення вулицям
старих комуністичних назв
Приморський районний суд Одеси визнав нечинним
рішення Одеської міської ради про повернення
"декомунізованим" вулицям старих назв. Про це йдеться у
постанові суду, яку оприлюднила "Думская".

УКРАЇНА І СВІТ
Норвегія дає
допомоги

Україні

$25

мільйонів

Норвегія продовжить надання Україні фінансової та
технічної допомоги. Про це йшлося на зустрічі віцепрем’єр-міністра
з
питань
європейської
та
євроатлантичної інтеграції України ...

Операція "Вісла": Порошенко назвав
спільний обов’язок України і Польщі
Спільний обов’язок України і Польщі - зробити все, щоби
події, подібні до операції "Вісла", більше ніколи не
повторилися. На цьому наголосив Президент Петро
Порошенко у своєму зверненні до української громади ...

УКРАЇНА
Чорноморнафтогаз:
Росія
вкрала
з
українських родовищ вже три мільярди
кубів
Із початку окупації Криму Росія з українських родовищ на
шельфі Чорного моря викачала мільярди кубометрів газу.

Нафтогаз vs Росія: Україна сплатила
американський юристам більше $10
мільйонів
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мільйонів
Міністерство закордонних справ України та НАК "Нафтогаз
України" за минулі два роки виплатили американській
юридичній компанії Covington&Burling більше $10 млн за

Розенко розповів, що зробити для
отримання частини субсидії готівкою
Для отримання монетизованої частини економії субсидій
до місцевого управління соціальної захисту потрібно
подати заяву, у якій зазначити реквізити для
перерахування коштів

У Кабміні пояснили, як і кому платитимуть
субсидії грішми
Рішення уряду про внесення змін до деяких постанов
КМУ, в тому числі до № 848 спрощення порядку надання
населенню субсидій, передбачає чіткий алгоритм
монетизації частини зекономлених житлових субсидій..

Мінкульт просить ЮНЕСКО захистити від
окупантів археологічну знахідку в Криму
Міністерство культури висловило занепокоєння з приводу
планів окупаційної влади Російської Федерації зруйнувати
в анексованому Криму оборонний вал IV-III ст. до н.е.
заради будівництва нової автотраси поблизу Керчі.

ПРАВОПОРЯДОК
Насірова сьогодні прооперували – ЗМІ
Відстороненому голові ДФС Роману Насірову у п'ятницю,
28 квітня, зробили операцію, яку раніше відклали через
судове засідання. Про це повідомляє "ТСН".

Справа 2 травня: нові
прискорилися - поліція

слідчі

значно

Оновлена слідчо-оперативна група, яка розпочала роботу
на початку цього року, у "справі 2 травня" досягла
більшого, ніж було зроблено за весь минулий

Луценко про прокурора Кулика: Він приніс
"дуже потрібну здобич" для народу
Глава ГПУ Юрій Луценко вважає роботу прокурора
Костянтина Кулика, якого НАЗК звинувачує у незаконному
збагаченні, ефективною і заявляє, що не звільнить його до
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збагаченні, ефективною і заявляє, що не звільнить його до
відповідного рішення суду....

НАБУ візьметься за корупцію в медицині
У Національному антикорупційному бюро найближчим
часом з'явиться підрозділ, що спеціалізуватиметься на
розслідуванні кримінальних справ у сфері охорони
здоров'я.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Скарги на продовження арешту Сущенка
розглянуть 18 травня
Скаргу на рішення Лефортовського райсуду Москви про
продовження до 30 червня перебування під вартою
незаконно затриманого в Росії кореспондента Укрінформу
Романа Сущенка розглянуть 18 травня.

У Freedom House сказали, що покращило
ситуацію зі свободою слова в Україні
В Україні останні демократичні здобутки поліпшили
ситуацію зі свободою засобів інформації в цілому. Про це
йдеться в оприлюдненій сьогодні щорічній доповіді
«Свобода преси - 2017» міжнародної правозахисної ...

У Петербурзі сьогодні вимагатимуть
зупинити війну Путіна в Україні
Санкт-петербурзький демократичний рух "Солідарність"
проведе в п'ятницю у центрі міста четверту серію пікетів
"Зупинити путінську війну в Україні".

ЕКСКЛЮЗИВ
Скажи
мені,
які
використовуєш - і я
лікар (Аналітика)

протоколи
ти
скажу, який ти

Наказ про запровадження міжнародних протоколів
лікування є дозвільним, а не обов’язковим. Чи є тоді у
ньому сенс?

Олег
Синютка,
голова
Львівської
облдержадміністрації (Інтерв'ю)
Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка
заробив на цій посаді репутацію жорсткого та
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заробив на цій посаді репутацію жорсткого та
безкомпромісного керівника. Для тих, хто попадеться на
порушенні трудової дисципліни, халатності чи ...

Ігор Галагіда, професор, співробітник
Інституту національної пам'яті Польщі
(Інтерв'ю)
Рівно 70 років тому, 28 квітня 1947 року, розпочалася
найбільша за масштабами
операція комуністичного
режиму в Польщі. Вона отримала кодову назву "Вісла" у
полягала у примусовому виселенні українців зі ...

СУСПІЛЬСТВО
Мінекономіки пропонує підняти мінімальні
ціни на алкоголь
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі пропонують
підвищити мінімальні ціни на алкоголь, зокрема, роздрібні
ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на
7,64-11,3%, віскі,

Українці визначилися, куди поїдуть на
травневі свята
Морські курорти домінують серед туристичних напрямків,
які українці обрали для відпочинку під час вихідних у
травні. Про це інформує 24 канал. "Туреччина, Єгипет,
Греція та Іспанія – найзатребуваніші серед українців.
Більше третини

Ретро, танці, кіно і голландці: як
правильно відпочити перед травневими
святами!
Кінопокази, танцювальні вечірки, концерти і фестивалі передсвяткові вихідні просто лускаються від силисиленної цікавезних подій на будь-який смак!

ЄВРОБАЧЕННЯ
Гройсман після інспекції МВЦ: Україна
абсолютно готова до Євробачення
Україна абсолютно вчасно підготувалася та готова
провести
на
високому
рівні
пісенний
конкурс
"Євробачення-2017" в Києві.

Глядацьку залу Євробачення оновили:
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Глядацьку залу Євробачення оновили:
"незручні" квитки обіцяють обміняти

Удень і вночі фахівці працюють над створенням усіх
необхідних умов для проведення міжнародного пісенного
конкурсу "Євробачення-2017", який транслюватиме
більше 40 країн світу. Унікальність шоу потребує

"Come to Ukraine": у мережі з'явився
презентаційний ролик до Євробачення
У мережі з'явився яскравий презентаційний ролик України
до Євробачення-2017. Після вражаючої перемоги
Джамали Україна готується прийняти у себе міжнародний
пісенний конкурс.
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