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ТОП
Генпрокуратура повідомила Арбузову про
підозру
Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому
першому
віце-прем’єр-міністру
України
Сергію
Арбузову. Про це йдеться на сайті ГПУ.

Збільшення квот на експорт до ЄС дасть
Україні майже $200 мільйонівйонів
Розширення квот на безмитний експорт української
аграрної продукції до країн Європейського Союзу
орієнтовно надасть $196,95 млн. Про це повідомляє
Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Вогонь і сльози єдинорога: як проходять
репетиції учасників Євробачення
Ми вирішили підглянути, як проходять репетиції
конкурсантів першого півфіналу. До початку пісенного
конкурсу «Євробачення-2017» залишається все менше
часу, атмосфера стає більш гарячою, а виступи – все
більш видовищними.

Національні рекорди, АТОвці на балу та
видовищні шоу
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видовищні шоу
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу. Підготовка до відкриття
Євробачення – у розпалі. У столиці розпочали роботу
офіційні локації пісенного конкурсу.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна вперше
за 5
представлена на «Експо»

років

буде

Україна вперше за 5 років буде представлена на
Міжнародній спеціалізованій виставці «Експо-2017», яка
відбудеться в Казахстані у період з 10 червня по 10
вересня цього року.

Новий посол України в Білорусі: Я не
довіряю росіянам
Під час нещодавньої зустрічі Президентів України і Білорусі
Петра
Порошенка
і Олександра
Лукашенка
на
Чорнобильській АЕС обговорювалася тема російськобілоруських навчань "Запад-2017".

Western Union припиняє перекази з Росії в
Україну
Міжнародний оператор грошових переказів Western Union
припинить здійснення переказів з Росії в Україну без
відкриття банківського рахунку. Про це пишуть
Ведомости.

УКРАЇНА
Енергодар просить суд зупинити 9 травня
ходу з георгіївськими стрічками
Міська рада Енергодара Запорізької області звернулася
до суду з проханням обмежити можливість ходи
“Безсмертного полку”, яку 9 травня збиралися провести

Міжнародні резерви України зросли на
13,5% - Нацбанк
Міжнародні резерви України на 1 травня 2017 року
становили 17 175 млн дол. США (в еквіваленті), за
попередніми даними. Як повідомляє прес-служба НБУ,
порівняно з березнем вони збільшилися на 2 052 млн дол.

Київ дав 18 мільйонів на культурні заходи
до Євробачення
Із міського бюджету Києва виділили близько 18 мільйонів

http://archive.sendpulse.com/9d0a24ac/?_ga=2.187103080.1910338501.1494007508-1343383106.1487161111

2/6

05.05.2017

Єдина країна - Дайджест новин (05.05.17)

Із міського бюджету Києва виділили близько 18 мільйонів
гривень для проведення культурно-мистецьких заходів під
час пісенного конкурсу “Євробачення-2017”

Маріуполь обійшов
безпечності

Київ

у

рейтингу

Згідно з рейтингом безпечності обласних центрів України,
який оприлюднив
Інститут суспільно-економічних
досліджень, прифронтовий
Маріуполь посів 10-ту
сходинку рейтингу, обійшовши Одесу, Київ та Львів.

ПРАВОПОРЯДОК
Пропагандиста "Вінницької республіки"
засудили до трьох років тюрми
На Вінниччині засудили до трьох років позбавлення волі
мешканця Вінниці за поширення закликів до зміни
територіальної цілісності України.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Українського
самогубства
Криму до РФ

в'язня
після
спроби
незаконно перевезли з

Кримського ув'язненого Андрія Лугіна, який вимагав
переміщення його на територію материкової України і на
знак протесту намагався накласти на себе руки, після ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Травень прийшов у пальто, або Що не так
із 2017-ю весною (Аналітика)
Поки українці чекали на тепло, синоптики знову
попередили про чергове похолодання до +10 і порадили
звикати до такої весни. Не встигли українці порадіти
теплим сонячним дням на першотравневі вихідні, як

Василь Куйбіда, президент НАДУ при
Президентові України (Інтерв'ю)
Про те, яким може бути економічне майбутнє нашої
держави, чи варто намагатися сформулювати одну
національну ідею на всіх і чи на часі дострокові
парламентські вибори, ...

СУСПІЛЬСТВО
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СУСПІЛЬСТВО
Російській
зірці
Comedy
заборонили в'їзд в Україну

Woman

Російській телеведучій, зірці Comedy Woman Катерині
Варнаві заборонений в'їзд в Україну на 5 років. Про це
йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит
"Обозревателя"..

Дочекалися: на Закарпатті почала квітнути
унікальна Долина нарцисів
Станом на сьогодні працівники Карпатського біосферного
заповідника фіксують 25% квітнення нарцисів. Масове
цвітіння прогнозують за тиждень. Про це говорять у
Карпатському біосферному заповіднику.

СБУ заборонила Стівену Сігалу в'їзд до
України на 5 років
Заборону на в'їзд в Україну на 5 років отримав
голлівудський актор Стівен Сігал, який є другом
президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться у ...

Громадяни скаржаться на затримку при
розмитненні
товарів
Урядовий
контактний центр
При переміщенні через кордон України всі товари й
транспортні
засоби
підлягають
контролю,
який
передбачає перевірку відповідних документів, огляд і
облік

ЄВРОБАЧЕННЯ - 2017
Під час Євробачення столичне
працюватиме довше

метро

На
час
проведення
«Євробачення»
столичний
метрополітен подовжить роботу. Про це повідомило
комунальне підприємство «Київський метрополітен» .

Креативний
директор
Євробачення
пояснив "захмарні" гонорари Джамали і
Руслани
Скандал у мережі навколо гонорарів Джамали та Руслани
- з розряду "все пропало". Він виник через
непрофесійність журналістів, які не завдали собі труду
простежити
в
системі
РroZorro
розшифровку
використання цих коштів.

Євробачення:

в

ArtHub

представили
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Євробачення: в ArtHub представили
ведучих церемонії відкриття та червоної
доріжки
Церемонію відкриття та червону доріжку пісенного
конкурсу Євробачення-2017, по якій вже 7 травня
пройдуть усі делегації 42 країн-учасниць, вестимуть
семеро людей.

В
Євроклубі
сьогодні
виступлять
Сердючка, MELOVIN та Alyosha
У п'ятницю о 21:00 Вєрка Сердючка, MELOVIN, Alyosha та
інші виступлять у Євроклубі. Про це повідомляє
Eurovision.ua.

Нацбанк викарбував
пам'ятну монету

до

Євробачення

Національний банк України 11 травня 2017 року введе в
обіг пам’ятну монету, присвячену проведенню 62-го
пісенного конкурсу “Євробачення-2017” в Україні.
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