Єдина країна - Головне за тиждень

НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
Конгрес США затвердив держбюджет із
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$560 мільйонами для України
Після кількох тижнів політичних переговорів та досягнення
компромісів Сенат США затвердив більшістю голосів
консолідований проект державного бюджету...

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.

Комітет міністрів РЄ підтримав "кримську"
резолюцію ООН, яку блокував Кремль
Комітет міністрів Ради Європи підтримав виконання
"кримської" резолюції Генасамблеї ООН. Про це в Твітері
повідомив міністр закордонних справ України...

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
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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..

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, ...

Збільшення квот на експорт до ЄС дасть
Україні майже $200 мільйонів
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.

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...
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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.

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

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

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

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.

Що, немає в Україні «нормальних лівих»?
А хіба «нормальні праві» - є? (Аналітика)
Переважання на демонстраціях червоних прапорів з
радянською символікою – це не так зрозуміло, але уже
звично. Чому так, де же інші? А де «нормальні» українські
ліві – без більшовицького коріння і плазування перед
Москвою?

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.
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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

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 ...

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.

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