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ТОП
РАДА ЄС ОСТАТОЧНО ЗАТВЕРДИЛА
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАЇНИ
Рада Євросоюзу затвердила без обговорення безвізовий
режим для України. Далі, за процедурою, президент
Європарламенту та посол головуючої в Євросоюзі Мальти
мають остаточно затвердити безвізовий режим для
України 17 травня.

Посол України в США розповів, про що
говорили Клімкін, Трамп і Пенс
Американська адміністрація підтвердила свій намір
надалі підтримувати Україну в умовах російської агресії, а
також тиснути на Москву щодо повного виконання нею
Мінських домовленостей..

Настав час для союзників по НАТО надати
Україні оборонну летальну зброю Расмуссен (Інтерв'ю)
Екс-прем'єр Данії, генсек НАТО у 2009-2014 роках Андерс
Фог Расмуссен нині перебуває у форпості міжнародного
клубу друзів України, відстоюючи інтереси нашої держави..

Кадрами

на

окупованих

територіях
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Кадрами
на
окупованих
"заправляє" Сурков - Reuters

територіях

Помічник президента Росії Владислав Сурков чинить
безпосередній
вплив
на
внутрішню
політику
самопроголошених Луганської та Донецької «народних
республік».

"У Росії траур": соцмережі відреагували
на довгоочікуваний безвіз
Як соцмережі відреагували на безвіз для України. Рада ЄС
затвердила остаточне рішення про надання українцям
права на безвізові подорожідо Європи. Звісно, обговоренн

УКРАЇНА І СВІТ
МВФ підтвердив зростання ВВП в Україні
на 2%
У Міжнародному валютному фонді очікують, що на кінець
2017 року зростання ВВП в Україні складе 2% за інфляції у
10%. Про це йдеться у травневому огляді МВФ.

Путіна треба зупинити в Україні, бо стане
загрозою для світу - конгресмен
Сполучені Штати Америки і надалі допомагатимуть
Україні протистояти російській агресії, оскільки розуміють,
що РФ може стати загрозою для усього світу.

Проблеми у податковій сфері обговорили
міністри фінансів України та Кіпру
Міністр фінансів України Олександр Данилюк і міністр
фінансів Республіки Кіпр Харріс Георгіадіс обговорили
взаємні заходи щодо уникнення подвійного оподаткування
та запобігання податковим

Країни Чорноморського регіону поліпшать
економічну співпрацю - Кубів
У Мінекономрозвитку обговорили з міністрами Організації
Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)
спрощення торговельно-економічної взаємодії.

УКРАЇНА
Прем'єр - про бійки у Дніпрі: Тітушня має
сидіти за гратами
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполягає, щоб усіх
причетних до провокацій у Дніпрі 9 травня було
покарано. Про це він заявив під час засідання уряду,
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покарано. Про це він заявив під час засідання уряду,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Конституційна
комісія
сформувала
"кримську" групу, перше засідання – 22
травня
Конституційна комісія прийняла рішення про створення
робочої групи з напрацювання пропозицій змін та
доповнень до Конституції України стосовно Автономної
Республіки Крим та міста Севастополь.

Україна витрачає на Пенсійний
більше, ніж на оборону - Рева

фонд

На оборону Україна витрачає 134 млрд грн, а на
Пенсійний фонд - 141 млрд грн. Таким чином, Україна
витрачає на Пенсійний фонд більше, ніж на оборону.

НАБУ отримало повний доступ до Реєстру
декларацій
Національне антикорупційне бюро України отримало
повний доступ до Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.

Семерак квапить із ядерним сховищем, бо
можливі штрафи від РФ
У 2018 році з Росії до України повернуть високоактивні
відходи, що утворилися після переробки відпрацьованого
ядерного палива українських АЕС.

Захід-2017:
Росія
відпрацює
"калінінградський коридор" – Турчинов
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на
навчаннях
"Захід-2017"
росіяни
тренуватимуться
прокладати "калінінградський коридор", що насправді
неможливо без агресії проти Литви та Польщі.

Порошенко призначив Данилюка головою
Слов'янської РДА
Президент Петро Порошенко підписав розпорядження про
призначення Євгена Данилюка головою Слов'янської
районної державної адміністрації Донецької області.

Безвізом можуть скористатися й українці
з окупованих територій - нардеп
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з окупованих територій - нардеп
Право безвізового режиму з країнами шенгенської зони
матимуть всі громадяни України, в тому числі і ті, що
знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Штаб АТО назвав втрати за день.
Найгарячіше - на Приморському напрямку
Ситуація в районі проведення АТО залишається
складною, але контрольованою. З початку доби
російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по
опорних пунктах українських захисників.

ПРАВОПОРЯДОК
Розслідування щодо вбивства Шеремета
вже скоригували - Аваков
Слідча група Національної поліції у справі щодо вбивства
журналіста Павла Шеремета ще зранку скорегувала свої
дії відносно цієї справи. Про це міністр внутрішніх прав
Арсен Аваков сказав журналістам після засідання уряду в
четвер

Вища рада правосуддя звільнила
суддю з окупованого Криму

91

Вища рада правосуддя звільнила 91 суддю Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя.
Відповідне
рішення
члени
ВРП
ухвалили
у
четвер,
11
травня. "Встановлені перевіркою факти підтверджують,
що дії зазначени

Рішення суду на користь Фірташа
відкриває шлях до банкрутства ОПЗ –
Фонд держмайна
Рішення Одеського апеляційного суду, яким було
задоволено позов компанії Ostchem про сплату Одеським
припортовим заводом 5,24 млрд грн історичної
заборгованості за газ, є результатом змови з метою.

Де б він не був: Сарган каже, що суд
запропонував Януковичу аж три варіанти
зв'язку
Оболонський районний суд Києва надав екс-президенту
Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку з судом, де б
він не перебував у момент судового засідання..

Ірпінський

депутат

задекларував

586
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Ірпінський депутат задекларував
квартир і п’ять будинків

586

У депутата Ірпінської міськради Ігоря Оверка у 2016 році
загалом було у власності 586 квартир загальною площею
більше, ніж футбольне поле стадіону “Олімпійський”. 400
квартир депутат продав, 186 залишилось у власності.

ЕКСКЛЮЗИВ
Костянтин Салій, кандидат політичних
наук, помічник заступника голови КМДА
(Інтерв'ю)
У 2014 році жителі столиці через паніку зняли зі своїх
рахунків у банках, за розрахунками фахівців, до 11
мільярдів гривень.

СУСПІЛЬСТВО
На честь затвердження безвізу вся
Україна піднімає прапори Європейського
Союзу
У день затвердження Угоди про безвізовий режим між
Україною та ЄС в українських містах урочисто піднято
Державні прапори України та Євросоюзу.

Уряд
планує
розширити
безкоштовних ліків

перелік

Кабінет міністрів планує розширити перелік препаратів,
вартість яких відшкодовується державою в рамках
програми "Доступні ліки". Про це на засіданні уряду 11
квітня заявив Прем'єр-міністр України Володимир
Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ціни на продукти харчування зросли на
6%
У порівнянні з груднем 2016 року у квітні 2017 ціни на
продукти харчування зросли на 6%, найбільше на: овочі
(+26,2%), фрукти (+19,2%) та цукор (+8,7%).

ЄВРОБАЧЕННЯ
Сьогодні відбудеться
Євробачення

другий півфінал

У четвер, 11 травня, відбудеться другий півфінал
Євробачення-2017. Шоу розпочнеться о 22:00 і
транслюватиметься
у
прямому
ефірі.
Про
це
повідомляється на сайті "Еurovision.ua".
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Євробачення:
українці
від
сьогодні
можуть голосувати за улюблені пісні, крім
O.Torvald
Жителі України 11 та 13 травня, під час другого півфіналу
та Гранд-фіналу, мають можливість проголосувати за їх
улюблені пісні на конкурсі Євробачення-2017. Українці не
можуть голосувати лише за представника України - групу
O.Torvald.

Прикордонники
пояснили,
чому
до
учасника Євробачення від Болгарії немає
претензій
У Держприкордонслужбі заявляють, що на момент
можливої поїздки представника Болгарії на Євробаченні
Крістіана Костова до Криму він був неповнолітнім ...
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