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ТОП
Порошенко: $1,1 мільярда Януковича і Кº
уже в Держказначействі
На рахунки Держказначейства вже надійшло 1,1 млрд
доларів у рамках виконання рішення суду у справі про
конфіскацію коштів на рахунках українських банків,
викрадених наближеними до колишнього ...

Репортери без кордонів
Кремль звільнити Сущенка

закликають

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" у
Всесвітній день свободи преси, 3 травня, вкотре
закликала Москву звільнити українського журналіста
Романа Сущенка..

Поліція
підтверджує,
що
припинив розшук Януковичів

Інтерпол

Рішення про видалення інформації щодо розшуку експрезидента Віктора Януковича і його сина Олександрі
прийняла Комісія з контролю за файлами Міжнародної
організації кримінальної поліції Інтерпол.

Військова прокуратура розслідує заяву
Муженка про зрив деокупації Криму
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Муженка про зрив деокупації Криму
Головна військова прокуратура розпочала розслідування
обставин скасування спецоперації з деокупації Криму, яка
планувалася у 2014 році. Про відповідне клопотання ...

Троє бійців АТО загинули
Світлодарської дуги - штаб

в

районі

Троє українських військовослужбовців загинули в районі
Світлодарської
дуги,
рятуючи
свого
пораненого
побратима. Про це інформує у Facebook прес-центр
штабу АТО.

УКРАЇНА І СВІТ
Світовий банк виділить $150 мільйонів
для українського бізнесу
Світовий банк виділить кредит у розмірі $150 млн США,
який буде спрямований на підтримку експортноорієнтованих малих і середніх підприємства України...

Дуда пообіцяв Порошенку дати належну
оцінку інциденту в Грушовичах
Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це
повідомляє прес-служба глави держави.

Україна ініціює перегляд тарифів у СОТ Мінекономіки
Україна зарезервувала право на перегляд тарифних
зобов'язань у Світовій організації торгівлі. Про це
повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку..

У ЄС кажуть, що з Auchan та Peugeot у
Криму має розбиратися Франція
У Євросоюзі покладають відповідальність щодо перевірки
законності діяльності французьких компаній Auchan та
Peugeot на території окупованого Криму та можливе
покарання за це на уряд Франції.

ЕКОНОМІКА
Україна
вдвічі
збільшила
заповнення газосховищ

темпи

Україна з початку травня наростила темпи заповнення
газосховищ до 42 млн кубометрів на добу - це вдвічі
більше за показники квітня. Про це інформує прес-служба
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більше за показники квітня. Про це інформує прес-служба
ПАТ "Укртрансгаз".

Субсидію на ЖКП не даватимуть за
наявності 2-місячного боргу - рішення
уряду
Кабмін постановив, що з 1 травня 2017 року субсидія на
сплату житлово-комунальних послуг не призначається на
наступний період за умов наявності двомісячної
заборгованості за "комуналку" у субсидіанта.

Енергоатом
будівництво
Чорнобилем

оголосив
"ядерного"

тендер
сховища

на
під

ДП НАЕК "Енергоатом" оголосило тендер на будівництво
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного
палива у Зоні відчуження (між селами Стара Красниця,
Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області).

ПРАВОПОРЯДОК
САП: Мартиненко контролює австрійську
фірму, причетну до оборудок на "СхідГЗК"
В Антикорупційній прокуратурі кажуть, що екс-нардеп
Микола Мартиненко контролює австрійську фірму
Steuermann Investition und Handelsgesellschaft, яка була
задіяна в купівлі-продажу уранового концентрату для ДП
"СхідГЗК".

Інтерпол офіційно
розшуку Яценюка

відмовив

Росії

у

Інтерпол офіційно відмовив Російській Федерації в
розшуку Арсенія Яценюка. Про це в Твітері повідомив
міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

У
двох
банках
друга
Януковичамолодшого "випарувалися" 4 мільярди ГПУ
Генпрокуратура розслідує факти розкрадання понад 4
млрд грн, внаслідок чого фінустанови Південкомбанк і
"Терра Банк" стали неплатоспроможними.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Судилище над Семеною перенесли через
неявку свідків обвинувачення
Заплановане

на

середу

засідання

суду

у

справі
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Заплановане на середу засідання суду у справі
кримського журналіста Миколи Семени перенесли на 10
травня у зв'язку з неявкою свідків обвинувачення.

Окупанти продовжили арешт "кримським
диверсантам" ще на два місяці
Затриманим кримчанам Володимиру Дудці, Дмитрові
Штиблікову та Олексію Бессарабову, яких звинувачують у
підготовці "диверсій" на території Криму, "суд"
Сімферополя продовжив арешт ще на два місяці, до 8
липня.

Українець
Панов
оголосив
голодування в ростовському суді

сухе

Українець Артур Панов, оголошений у низці російських
ЗМІ померлим, на сьогоднішньому засіданні військового
суду у Ростові оголосив про початок сухого голодування з
вимогою видачі його Україні в двотижневий термін.

Бойовики "засудили" Козловського до 2
років і 8 місяців тюрми
Так званий військовий трибунал "ДНР" виніс ухвалу і
засудив незаконно утримуваного у СІЗО "ДНР"
українського вченого Ігоря Козловського до 2 років та 8
місяців позбавлення волі.

ЕКСКЛЮЗИВ
Як
не
отруїтися
російським
медіафальсифікатом (Аналітика)
В Європі відрізняти кремлівську брехню від правди вчать
вже зі шкільної лави. Ще років десять тому країни Заходу
не до кінця усвідомлювали масштабу загрози, яку несе
дезінформація, яку вкидають на їхню ...

Чого чекати Україні від історії з
претензіями Алєксєя Навального на владу
в Кремлі? (Аналітика)
Сьогодні в Росії явище №1 у публічній політиці – Алєксєй
Навальний. Мало не кожного дня в російських ЗМІ
з’являється якась новина, пов’язана з ним. І «зеленка»,
вихлюпнута на нього, зовсім з них не найголовніша.

СУСПІЛЬСТВО
Перерахунок пенсій: виплати підвищили
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Перерахунок пенсій: виплати підвищили
понад восьми мільйонам українців
В результаті проведеного перерахунку пенсійних виплат
вдалося збільшити пенсії 8,2 млн громадян. Про це
йдеться на сторінці Урядового порталу у Facebook.

Для
майбутніх
держслужбовців
запроваджують
платну
атестацію
з
української
Кабінет міністрів України затвердив Порядок атестації
претендентів на вступ на державну службу щодо вільного
володіння державною мовою.

У Києві прощаються із Борисом Олійником
У Клубі Кабінету міністрів пройшла церемонія прощання з
українським поетом, перекладачем, Героєм України
Борисом Іллічем Олійником.
Про це повідомляє
кореспондент Укрінформу.

ЄВРОБАЧЕННЯ - 2017
Скільки Джамала і Руслана отримають за
виступи на Євробаченні-2017
Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016
Джамала отримає за виступ під час цьогорічного конкурсу
985,5 тис. грн. Про це повідомляється на порталі
держзакупівель ProZorro..

Став відомий склад журі від України на
Євробаченні
Організатори "Євробачення-2017" оприлюднили імена
членів міжнародного журі конкурсу від кожної країниучасниці. Про це повідомляє у середу "ТСН".

Вигравай квитки на Євробачення разом з
Укрінформом
Національне
інформаційне
агентство
Укрінформ
оголошує
розіграш
квитків
на
другий
півфінал
Євробачення-2017. Конкурс проводиться на офіційній
сторінці агентства у Фейсбук.

Укрінформ
запрошує
журналістів у свій ArtHub

міжнародних

Інформаційне агентство Укрінформ відкрите для
міжнародних журналістів, що приїхали на Євробачення. На
цьому наголосив генеральний директор Укрінформу
http://archive.sendpulse.com/fd6e4c1d/?_ga=2.126143181.1722202881.1493836575-1343383106.1487161111

5/6

03.05.2017

Єдина країна - Дайджест новин (03.05.17)

цьому наголосив генеральний директор Укрінформу
Олександр Харченко під час сьогоднішньої презентації
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