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ТОП
У ЄС остаточно затвердять безвізовий
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режим для України 17 травня
Президент Європарламенту та посол головуючої в
Євросоюзі Мальти остаточно затвердять безвізовий
режим для України 17 травня.

Прокуратура з’ясовує, хто найняв тітушок
у Дніпрі 9 травня
Прокуратура
Дніпропетровської
області
відкрила
провадження
за
фактом
перевищення
влади
службовцями обласного управління Нацполіції під час
проведення святкових заходів у Дніпрі 9 травня.

Главу поліції Дніпра звільнили. Князєв
призначив нового керівника
Голова Нацполіції Сергій Князєв під час колегії ГУ
Нацполіції Дніпропетровської області
представив
особовому складу нового керівника Головног управління
Нацполіції в області - Віталія Глуховерю.

Тіллерсон і Лавров говорили про Україну.
Санкції проти РФ залишаються - Держдеп
Під час зустрічі в середу між державним секретарем США
Рексом Тіллерсоном і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим
серед основних тем обговорювалася ситуація в Україні та
необхідність для Москви повністю виконувати Мінські...
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Справа Чийгоза: свідок бачив, як з авто з
прапором РФ вивантажували арматуру і
палиці
На 111-му судовому засіданні у справі Ахтема Чийгоза
свідок Музафар Фукала показав, що бачив, як в день
мітингу в лютому 2014 року біля стін Верховної Ради АРК..

Перший півфінал Євробачення-2017: Як це
було!
Учасники брали хто танцями, хто вбранням, хто епатажем
– допомогло не всім...

Укрінформ
відкриває
експрес-курс
мультимедійної журналістики
Українське
національне
інформаційне
агентство
“Укрінформ”
проводить
ексклюзивний експрес-курс
мультимедійної журналістики для роботи в конвергентній
редакції та готує спеціалістів для роботи в сучасних ЗМІ.

УКРАЇНА
Порошенко обговорив Nord Stream-2 з
лідером Поміркованої партії Швеції
Президент України Петро Порошенко прийняв лідера
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Президент України Петро Порошенко прийняв лідера
Поміркованої партії Швеції Анну Шинберг Батру. Про це
повідомляє прес-служба глави держави. "Глава держави
подякував за послідовну підтримку України ...

ЄБРР майже на 42% зменшив інвестиції в
Україну
Європейський банк реконструкції та розвитку у 2016 році
здійснив інвестицій в Україні на €581 млн - це на 41,73%
менше, ніж роком раніше.

Ситник:
Після
затримання
Насірова
податкова
демонструє
"плюс"
300
мільйонів на день
Податкові надходження збільшилися на 300 млн грн на
день після затримання Національним антикорупційним
бюро України (НАБУ) голови фіскальної служби України
Романа Насірова ..

Уряд не друкуватиме "фантики"
підвищення пенсій - Розенко

для

Уряд ніколи не піде на друкування грошей заради
підняття пенсійних виплат для населення.

Гройсман із триденним візитом зібрався
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до Ізраїлю
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 14-16
травня відвідає Державу Ізраїль з офіційним візитом. Про
це
повідомляє
Урядовий
портал. "Ключові теми
переговорів – запровадження в Україні передового
досвіду

Авіасполучення з РФ буде відновлено
після
повернення
всіх
захоплених
територій - Омелян
Авіасполучення між Україною і Російською Федерацією
буде відновлено тільки після повернення всіх українських
територій, захоплених РФ. Про це міністр інфраструктури
Володимир Омелян заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Антонов"
співпрацюватиме
з
Туреччиною в області безпілотної техніки
ДП “Антонов”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”,
підписало Меморандум про співпрацю з Turkish
Aerospace Industries (TAI) задля розробки та виробництва
різних модифікацій БПЛА, в тому числі й ударних, для
потреб Збройних сил України.

У ВР зареєстрували ще два законопроекти
про тимчасово окуповані території
У

Верховній
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законопроекти
щодо
тимчасово
окупованих
територій. Про це йдеться на офіційному веб-сайті
парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Провокації окупантів змусили сили АТО
відкрити "адекватний вогонь у відповідь"
Російсько-окупаційні
війська
продовжують
збройні
провокації проти сил АТО. З початку доби зафіксовано 15
обстрілів позицій Збройних Сил України.

У Мінфіні назвали умову використання
конфіскованих грошей Януковича і Ко
Конфісковані кошти з рахунків оточення екс-президента
Віктора Януковича у розмірі 1,1 млрд дол. вже
перераховані до державного бюджету, однак можуть бути
використані тільки після внесення змін до Закону про ...

"Націоналізовані" в ОРДЛО метзаводи
перейшли під контроль Курченка - ЗМІ
З квітня
управління
українськими
заводами на
підконтрольній бойовикам "ДНР" і "ЛНР" території було
покладено на зареєстроване в Південній Осетії ЗАТ
"Внешторгсервис", імовірно, пов'язане з
олігархомвтікачем Сергієм Курченком.
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ПРАВОПОРЯДОК
Захист екс-бійців
вирок суду

"Торнадо"

оскаржив

Засуджені колишні бійці спецроти міліції "Торнадо"
оскаржили вироки Оболонського райсуду Києва. Про це
повідомив у коментарі Укрінформу адвокат Володимир
Якимов. .

Справа Царьова: на суд не прийшли ні
захист, ні держобвинувачення
Шевченківський райсуд столиці переніс на 20 червня
засідання у справі екс-нардепа Олега Царьова. Про це
Укрінформу повідомили в прес-службі суду. "Суд переніс
засідання у зв`язку з неявкою на засідання учасників ...

СУСПІЛЬСТВО
Монетизація
пільгового
проїзду
торкнеться 10 мільйонів українців
Монетизація пільг на проїзд, у разі її ухвалення в Україні,
зачепить близько 10 мільйонів людей. Про це заявив
директор департаменту державної соціальної допомоги
Мінсоцполітики Віталій Музиченко в ефірі "Еспресо.TV".

Частині киян можуть знизити тарифи на
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гарячу воду та опалення
ТОВ "Єврореконструкція" з 1 червня планує знизити
тарифи на гарячу воду та опалення у межах 1,3-1,8%. Про
це йдеться у проекті постанови Національної комісії, що
здійснює державне ...

CNN назвала
Україну

місця,

які

закохують в

Американська телекомпанія склала список, до якого
увійшли
11
найцікавіших
туристичних
принад
України. Перелік опубліковано на сайті CNN. "В Україні є
багато цікавих для туристів атракцій. Яскраві міста,
стародавні замки.

Війна свят: День
Європи (Аналітика)

перемоги

vs День

У ризьких святкуваннях 8-9 травня, у суперечках про них багато корисного для України.

Євробачення - «зірковий
України (Аналітика)

час»

для

Київ очима британських туристів. Чим Україна приваблива
для туристів з-за кордону та зокрема, чому британцям
варто відвідати українську столицю?
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

Отправлено через

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

