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ТОП
Порошенко
14
травня
"безвізову" прес-конференцію

проведе

Президент Петро Порошенко 14 травня проведе пресконференцію з нагоди надання Україні безвізового режиму
з ЄС. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

США – Росії: Ми знаємо, чого ти хочеш, і
ти цього не отримаєш
Заяви в ОБСЄ і розвідки США дозволяють змоделювати,
що Трамп говорив Лаврову, а потім – Клімкіну. Перше
враження від цієї новини: щось дуже велике у лісі здохло –
в ОБСЄ, нарешті, ...

МЗС Ісландії підтверджує готовність
ввести безвіз для українців – посол
Міністерство закордонних справ Ісландії підтвердило
готовність країни ввести безвізовий режим з Україною
після набуття чинності безвізу між Україною і ЄС.

Коломойський розповів, куди поділися 110
мільярдів ПриватБанку
Колишній акціонер "ПриватБанку" Ігор Коломойський
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Колишній акціонер "ПриватБанку" Ігор Коломойський
прокоментував
розслідування
ЗМІ,
в
якому
стверджувалося, що незадовго до націоналізації у грудні
2016 року з банку були виведені 110 мільярдів гривень на
рахунки фірм-бульбашок.

На початку окупації Криму планувалася
депортація кримських татар - Джемілєв
У перші дні окупації Криму очікувалася повторна
депортація кримських татар, але думки в Кремлі
розділилися, і корінних жителів півострова стали
намагатися залякати або заручитися їх лояльністю.

Експерт пояснив, навіщо путінській Росії
"великий міф про перемогу"
У путінського режиму в РФ немає чіткої ідеології, але є
певна релігія, у центрі якої стоїть культ війни. Таку думку
висловив заступник директора Національного інституту
стратегічних досліджень

Мартиненко
"без
емоцій"
сприйняв
рішення суду не арештовувати його
Екс-нардеп Микола Мартиненко заявив, що нейтрально
ставиться до того, що Апеляційний суд Києва відмовив у
задоволенні скарги САП на рішення Солом'янського
райсуду про обрання ...

ДОНБАС
Європарламент готовий надати допомогу
переселенцям з Криму - Гармс
Депутат
Європарламенту Ребекка Гармс планує
зустрітися у Києві з внутрішньо переміщеними особами з
Криму і надати їм допомогу. Про це Гармс заявила в
п'ятницю на прес-конференції в Києві, ...

ОБСЕ: з початку року на Донбасі загинули
35 мирних
жителів, 156 отримали
поранення
З початку 2017 року внаслідок військових дій в зоні
антитерористичної операції на сході України загинули 35
мирних жителів, ще 156 людей отримали поранення.

АТО: У травні почастішали випадки
використання забороненої зброї - Хуг
Кількість випадків використання забороненої зброї у зоні
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Кількість випадків використання забороненої зброї у зоні
проведення АТО у період з 1 по 7 травня зросла до
440. Про це заявив заступник голови місії ОБСЄ в Україні
Александр Хуг на брифінгу у п'ятницю, ...

УКРАЇНА І СВІТ
Клімкін
розповів
про
варіанти
підключення США до "нормандського
формату"
Україна проводить консультації з американською
адміністрацією щодо форми участі Вашингтона у тиску на
Росію задля повного виконання Мінських домовленостей.

Українці зможуть подорожувати без віз до
35 країн Азії та Латинської Америки
Безвізовий режим з Євросоюзом відкриває українцям
можливість подорожувати до понад 35 країн Азії та
Латинської Америки. Про це в інтерв'ю телеканалу "1+1"
заявив президент України Петро Порошенко.

У Меркель назвали паради в ОРДЛО
порушенням Мінських угод
Паради 9 травня з нагоди 72-річниці перемоги над
фашистською Німеччиною в так званих "народних
республіках" йдуть врозріз з Мінськими домовленостями і
представляють загрозу для населення..

УКРАЇНА
Російські
волонтери
розповіли,
обходить санкції друг Путіна

як

Наближений до президента РФ Володимира Путіна
олігарх Аркадій Ротенберг обходить західні санкції за
допомогою «перевіреної людини зі своєї команди» Дениса
Поспєлова, який перебрався в Латвію.

Саботаж реформ
Кубів (Інтерв'ю)

буде

подолано

-

У квітні, коли уряду Володимира Гройсмана виповнився
рік, взяти інтерв`ю у першого віце-прем`єра Степана
Кубіва не вийшло. Напружений графік одного з урядових
очільників, наскільки ми зрозуміли, був лише однією з
причин.

Президент підписав Указ про створення

http://archive.sendpulse.com/d119a9b0/?_ga=2.108933633.2030150017.1494608775-1343383106.1487161111

3/6

12.05.2017

Єдина країна - Дайджест новин (12.05.17)

Президент підписав Указ про створення
військово-цивільної
адміністрації
у
Торецьку
Президент України Петро Порошенко підписав Указ про
створення
військово-цивільної
адміністрації
міста
Торецьк Донецької області. Відповідний указ розміщено
на сайті Глави держави..

Набув чинності закон, який дозволить
залучити близько $1,2 мільярда інвестицій
У п’ятницю, 12 травня, вступили в силу зміни до деяких
законодавчих актів України щодо поліпшення умов
ведення будівельної діяльності, який сприятиме ...

ВАСУ відкрив провадження за заявою
Артеменка
щодо
позбавлення
громадянствау
Вищий адмінсуд України вирішив відкрити провадження у
справі за заявою позафракційного народного депутата
Андрія Артеменка щодо позбавлення його українського
громадянства.

СУСПІЛЬСТВО
Кількість
мільйонерів
в
зменшилась майже на чверть

Україні

Кількість мільйонерів у 2016 році зменшилась майже на
чверть, а їх загальний дохід зріс. Про це повідомляє пресслужба ДФС на своїй сторінці у Facebook. «За минулий рік
3504 особи задекларували дохід понад 1 млн грн.

Україна вперше потрапила до рейтингу
розвитку туризму WEF
Україна вперше потрапила до рейтингу розвитку туризму
та індустрії подорожей, який щорічно складається
фахівцями Світового економічного форуму (World
Economic Forum, WEF) і посіла 88 місце

Фонд Порошенка за два роки пожертвував
на благодійність 700 мільйонів
"Фонд Порошенка" у період з 2014 по 2016 роки
пожертвував
на
благодійність
понад
700
млн
грн. Відповідна інформація міститься в інфографіці,
оприлюдненій на сторінці фонду у Facebook.

МАУ: налітай – подешевіло!
11 травня, в день остаточного затвердження Радою

http://archive.sendpulse.com/d119a9b0/?_ga=2.108933633.2030150017.1494608775-1343383106.1487161111

4/6

12.05.2017

Єдина країна - Дайджест новин (12.05.17)

11 травня, в день остаточного затвердження Радою
Європи безвізового режиму для України, компанія
«Міжнародні авіалінії України», що належить олігарху
Ігорю Коломойському, заявила про запровадження
тарифу low cost на міжнародних рейсах.

ЕКСКЛЮЗИВ
Роскомнагляд
VS
Укрінформу (Аналітика)

проект

Росія намагається заблокувати фільм про українського
патріота на ресурсах Youtube. Автор документального
мультимедіа проекту «Легко бути патріотом», восьма

Філатов сказав «А», держава має сказати
«Б» (Аналітика)
Дніпровський
міський
голова
вирішив припинити
фінансування з міського бюджету громадських організацій
ветеранів.
Мерія
Дніпра
збирається
допомагати
ветеранам матеріально безпосередньо, без участі ...

ЄВРОБАЧЕННЯ
Цікаві факти про технічне виробництво
шоу Євробачення-2017. Інфографіка
У
Києві
в
самому
розпалі
пісенний
конкурс
«Євробачення-2017».
Відтак
Укрінформ
підготував
інфографіку про цікаві факти технічного виробництва шоу
Євробачення-2017.

Руслана вважає, що завтра стане не
“гіршою за Тімберлейка”
Українська співачка Руслана впевнена, що буде не гіршим
хедлайнером
фіналу
Євробачення,
ніж
торік
американська "зірка" Джастін Тімберлейк. Про це вона
сказала під час сьогоднішньої прес-конференції в МВЦ, де
відбувається
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