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ТОП
У центрі Києва офіційно запрацювало
"містечко Євробачення"
На головній вулиці Києва відбулося урочисте відкриття
"містечка Євробачення" – Eurovision Village, офіційної
фан-зони
пісенного
конкурсу.
Фактично
містечко
запрацювало ще з 12 години ...

Гельсінська комісія США готує "кейс
Сущенка" для визнання його політв'язнем
Гельсінська комісія США готує пакет документів для
визнання політв'язнем незаконно затриманого в Росії
журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Прокуратура проситиме у суду довічного
для Януковича
Сторона державного обвинувачення клопотатиме в
Оболонському райсуді столиці в рамках розгляду справи
щодо держзради екс-президента Віктора Януковича про
засудження його до довічного

У ЄС попередньо погодили збільшення
квот для українського експорту
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квот для українського експорту
Комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі
схвалив законодавчий регламент про збільшення для
України експортних квот на постачання деяких видів
товарів до країн ЄС.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко і Дуда обговорили “дорожню
карту” історичного примирення
Президенти України і Польщі Петро Порошенко й Анджей
Дуда у телефонній розмові обговорили “дорожню карту”
міждержавного примирення і створення інституції, яка
вшановуватиме позитивних героїв спільної історії.

У ЄС пропонують проект з протидії
пропаганді РФ в Україні, Молдові та Грузії
Депутат Європарламенту від Румунії Зігфрід Мурешан
ініціює додаткове включення до бюджету Євросоюзу на
2018 рік трьох мільйонів євро для фінансування пілотного

Виконання "кримської" резолюції: віцепрезидент ПАРЄ назвав наслідки для Росії
Віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський вважає, що
рішення
Комітету міністрів Ради Європи щодо
окупованого Криму, зокрема вимога до Росії скасувати
заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського
народу, дозволить продовжити та посилити санкції.

Україна має залишатися пріоритетом
міжнародної політики – Расмуссен
Україна має бути у центрі уваги міжнародної політики, а
тиск на Росію повинен бути продовжений. На цьому
наголосив колишній прем’єр-міністр Данії і ексгенеральний секретар НАТО Андерс

УКРАЇНА
Спільний центр дав гарантії режиму тиші
на 5-7 травня - Жебрівський
Спільний центр з контролю та координації питань
припинення вогню та стабілізації лінії розмежування
сторін (СЦКК) дав гарантії режиму тиші на 5-7 травня,
тому ...

Геращенко
поставити

заявила,

що

"нормандський

Путін

хоче

формат"

на
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поставити
паузу

"нормандський

формат"

на

Президент Росії Володимир Путін хотів би поставити
"нормандський формат" переговорів щодо Донбасу на
паузу, однак наразі цей формат не призупиняє свою
роботу.

У разі загибелі військового в АТО родина
отримує понад 1,2 млн грн - Порошенко
Наразі грошову компенсацію родинам військових, які
загинули на передовій, збільшено на 50% і тепер вона
становить 1,2 млн грн. Про це заявив у четвер Президент
України Петро Порошенко під час підписання законів

Наглядова рада НСТУ підписала контракт
із Аласанією
Голова Наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва підписала
контракт з першим головою правління Національної
суспільної телерадіокомпанії Зурабом Аласанією.

Суд зупинив дію постанови Нацкомісії про
газотранспортні тарифи
Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію
постанови НКРЕКП "Про встановлення тарифів на послуги
транспортування газу для споживачів України для точок
входу і виходу для ПАТ "Укртрансгаз".

Ресурс Миротворець опублікував списки
"МВС ДНР"
Центр "Миротворець" отримав у розпорядження штатний
розклад так званого "міністерства внутрішніх справ ДНР"
станом на 2015 рік. Про це повідомляється на сайті
організації.

Президент
позбавив
депутата Артеменка

громадянства

Президент України Петро Порошенко підписав указ про
позбавлення громадянства ряду осіб, серед яких
народний
депутат
Андрій
Артеменко.
Про
це
кореспондентові Укрінформу повідомив співрозмовник в
Адміністрації Президента.

ПРАВОПОРЯДОК
У прокуратурі
Янукович

не

знають,

де

живе

Конкретне місце проживання екс-президента Віктора
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Конкретне місце проживання екс-президента Віктора
Януковича на території Російської Федерації наразі
невідоме.

НАБУ
просить
іноземних
затримати Онищенка

партнерів

Національне антикорупційне бюро направило до
правоохоронних органів іноземних країн із запитами про
розшук та затримання нардепа Олександра Онищенка,
після того як Інтерпол відмовився оголошувати його у
розшук.

Прокурор запевняє, що зняття Януковича
з розшуку Інтерполу на суд не вплине
Зняття Інтерполом з розшуку Віктора Януковича не
вплине на судовий процес у справі про державну зраду
екс-президента. Про це заявив на брифінгу прокурор
Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури
України

ПРАВА ЛЮДИНИ
Захист Сущенко готує лист майбутньому
президенту Франції
Марк Фейгін, адвокат незаконно затриманого в Росії
кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, повідомив,
що він зі своїм підзахисним готують лист майбутньому
президенту Франції.

У Криму знову обшуки: ще одного
кримського татарина забрали на допит
У Сімферополі в четвер російські силовики провели обшук
у кримського татарина Тофіка Абдулгазієва. Після обшуку
його відвезли на допит.

Суд окупантів відмовився задовольнити
апеляцію Умерова
Підконтрольний Росії "Верховний суд" Криму відмовив у
задоволенні апеляції заступника голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ільмі Умерова щодо зміни
підсудності його справи.

ЕКСКЛЮЗИВ
Два дарунки столиці: пісні фонтанів та
дитячі забави Кия (Аналітика)
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дитячі забави Кия (Аналітика)

Київ
поповнився
новими
місцями
відпочинку
і
паломництва туристів. Сьогодні, 4 травня, увечері в Києві
на повну потужність запустять світло-музичні фонтани на
Майдані Незалежності.

Що, немає в Україні «нормальних лівих»?
А хіба «нормальні праві» - є? (Аналітика)
Першотравень «у червоному»: в української політики своя
термінологія, «європейська» нам не підходить. Відшумів
черговий Першотравень. Про масові шашлики, які
неодмінно супроводжують це свято і становлять ...

Бонус для Голохвастова. Як побороти
мовофобію? (Аналітика)
Обслуга фаст-фудів почне говорити українською, коли
нею спілкуватиметься еліта. …Київський цилюрник з-за
Канави Свирид Петрович Голохвастов, щоб додати собі
ваги, намагався говорити російською.

Метро
«Лівобережна»:
лавочки,
газончики, тротуарчики… (Аналітика)
Якби українці перемагали на Євробаченні щороку –
скільки столичних районів можна було б привести до
ладу? До офіційного відкриття Євробачення, яке
відбудеться 9 травня, залишилося лише 5 днів.

СУСПІЛЬСТВО
Попит на утеплення житла зріс утричі
У квітні попит на Урядову програму з утеплення житла
стрімко зріс - майже 60 ОСББ одержали на утеплення
житла 13,2 млн грн, що майже утричі більше, ніж у
березні.

Розенко
сказав,
у
яких
випадках
призупинятимуть виплату субсидій
Людям, які звертаються за субсидією вперше, вона буде
призначена навіть за наявності заборгованості в оплаті
житлово-комунальних послуг. На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє Урядовий
портал.

У МОЗ сказали, коли Україна відмовиться
від російських ліків
Повністю

відмовитися

від поставок ліків російського
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Повністю відмовитися від поставок ліків російського
виробництва можливо лише після того, як буде
забезпечено присутність на українському ринку їх
аналогів.

ЄВРОБАЧЕННЯ - 2017
Київ до Євробачення готовий - Кличко
Київ виконав свої зобов’язання перед організаторами
Євробачення та готовий до проведення пісенного
конкурсу. Про це Київський міський голова Віталій Кличко
заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляєпрес-служба
КМДА.

Євробачення: рішення щодо санкцій
проти Росії та України розглянуть 12
червня – ЗМІ
Скандал, який розгорівся навколо неучасті Росії в
Євробаченні у Києві через кандидатуру конкурсантки,
очевидно, призведе до штрафних санкцій проти обох країн

Кличко каже, що знайшли компроміс щодо
кольору Арки дружби народів
Арку дружби народів у Києві прикрасять фрагментом
національного орнаменту. Про це Київський міський
голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "1+1",
повідомляє його прес-служба.

Сьогодні запрацюють усі офіційні локації
Євробачення
Сьогодні розпочнуть роботу всі офіційні локації
міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Про це
повідомила на прес-конференції в Укрінформі директор
Департаменту культури КМДА Діана Попова.

Євробачення:
стало
хедлайнера гранд-фіналу

відомо

ім’я

У прямому ефірі великого фіналу "Євробачення-2017" 13
травня відбудеться світова прем’єра від переможниці
конкурсу 2004 року - української співачки Руслани.
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