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ТОП
Суд ООН визначив
"Україна проти Росії"

графік

процесу

Представники України, Росії та голова Міжнародного суду
ООН Ронні Абрахам погодили графік подальшого розгляду
звинувачень щодо порушення з боку РФ двох конвенції
ООН.

Сьогодні у Києві стартує гранд-фінал
Євробачення. Всі відео конкурсантів
У суботу, 13 травня, в Києві стартує фінал пісенного
конкурсу Євробачення-2017. Зі своїми виступами на
головну арену конкурсу о 22:00 вийдуть представники 26
країн-учасниць.

Євросоюз дав Україні €10 мільйонів на
реформу в Кабміні
Євросоюз прийняв рішення про виплату першого
фіксованого траншу в рамках програми ЄС "Підтримка
комплексної
реформи
державного
управління
в
Україні". Про це повідомляє Урядовий портал.

ДОНБАС
АТО: "найгарячіша" ділянка фронту - від
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АТО: "найгарячіша" ділянка фронту - від
Павлополя до Широкиного (Карта)
Бойовики порушують режим "тиші" на всіх напрямках у
зоні АТО, застосовуючи також важке озброєння. Як
повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони
України з питань АТО полковник ...

Ситуацію на Донбасі можна врегулювати
дуже швидко, але є умови - Єлісєєв
Росія взагалі не зацікавлена в стабілізації ситуації не
лише на Донбасі, а й у всій Україні. Таку думку у інтерв'ю
"Главкому" висловив заступник глави Адміністрації
Президента України Костянтин Єлісєєв.

Матіос представив нового військового
прокурора сил АТО
Головний
представив
полковника
очолював
України.

військовий
прокурор
Анатолій
Матіос
нового військового прокурора сил АТО –
юстиції Олега Сенюка, який до цього
військову прокуратуру Західного регіону

Бойовики гатять із 120-мм мінометів по
захисниках Широкиного й Авдіївки - штаб
Обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних
військ не припиняються. Як повідомляє прес-центр АТО,
з початку доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по
позиціях Збройних Сил України.

УКРАЇНА І СВІТ
Пентагон заявляє про нову провокацію
російської військової авіації біля Криму
У Пентагоні заявляють, що російський військовий літак
Су-30 небезпечно наблизився до наглядового літака
військово-морського флоту США «Посейдон», коли той
перебував у міжнародному повітряному просторі

Україна vs Росія: Визначені судом ООН
строки відповідають намірам Києва - МЗС
Строки, надані Україні Міжнародним судом ООН у Гаазі
для подання меморандуму, відповідають загальному
наміру української сторони. Про це йдеться в коментарі
МЗС за результатами наради делегацій сторін у справі
"Україна проти Росії".

Банкова анонсувала зустрічі Порошенка у
Страсбурзі
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Страсбурзі
Президент Петро Порошенко 17 травня здійснить робочий
візит до французького міста Страсбург для участі у
церемонії підписання законодавчого рішення про
запровадження ЄС безвізового режиму для українців.

ПРАВОПОРЯДОК
Справи про корупцію, які "застрягли" в
судах (Інфографіка)
Спеціалізована антикорупційна прокуратура станом на 30
квітня спрямувала до суду 65 справ, розслідуваних
детективами Національного антикорупційного бюро.

Суд дозволив заочне розслідування щодо
екс-міністра фінансів Колобова
Апеляційний суд Києва дозволив здійснення спеціального
досудового розслідування у кримінальному провадженні
щодо екс-міністра фінансів України Юрія Колобова ..

Суд арештував на два місяці організатора
"тітушок" у Дніпрі
Особі, яка координувала діяльність «тітушок» 9 травня у
Дніпрі, суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання
під вартою строком на 2 місяці.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Польські журналісти закликають Росію
негайно звільнити Сущенка
Асоціація польських журналістів (SDP)
російську
владу
негайно
звільнити
кореспондента
Укрінформу
Романа
підкреслюючи, що це ...

закликала
власного
Сущенка,

Справу про депортацію кримських татар
планують розслідувати до кінця року
Прокуратура Криму при Генпрокуратурі в цьому році
завершить розслідування кримінального провадження про
депортацію радянською владою кримських татар у травні
1944 року, зараз в цій справі проводиться демографічна
експертиза.

Прокуратура відкрила 60 справ через
порушення прав людини у Криму
Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила
понад 60 кримінальних проваджень за фактами порушень
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понад 60 кримінальних проваджень за фактами порушень
прав людини в окупованому Криму, в яких потерпілими
виступають понад 150 громадян.

СУСПІЛЬСТВО
Переможний
травень:
Євробачення,
безвіз і гастрономічний рекорд
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу. Цього тижня відбулося
те, до чого Україна готувалася рік: сцена пісенного
конкурсу "Євробачення-2017" ...

На Поштовій площі стартував Kyiv Lights
Festival
У Києві на Поштовій площі відбулось відкриття першого
міжнародного фестивалю світла і медіа-мистецтва Kyiv
Lights Festival. Як повідомляє кореспондент Укрінформу,
Поштова площа стала головним фестивальним ...

Spiegel про Київ: Гордий, чудовий, в
постійному русі
Після розпаду СРСР, пише німецький журналіст, ніде не
відчувається більшого динамізму, ніж у Києві. Мільйони
шанувальників поп-музики дивляться в суботу зі своїх
диванів на Київ, місто, яке приймає Євробачення.

Експерти
назвали
авторинку України

лідера

продажів

Найпопулярнішою моделлю на ринку України у квітні
знову став автомобіль Kia Sportage. Про це повідомила
Асоціація автовиробників України "УкрАвтопром".

ЕКСКЛЮЗИВ
Яких змін до Конституції
кримські татари? (Аналітика)

прагнуть

У проекті закону закладене право корінного народу Криму
на самовизначення в складі України. У четвер
Конституційна комісія прийняла рішення про створення ...

Навіщо Додон
(Аналітика)

грав

«тінь

Путіна»?

Поки президент Молдови приймав парад у Москві,
російський чобіт пройшовся по його рідній землі.
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російський чобіт пройшовся по його рідній землі.
"Додон - слуга Путіна", "Додон, твій дім - Москва", "Додон зрадник" - такими гаслами .

Скільки нас мільйонів? Краще не знати…
(Аналітика)
Україна уже давно керується міфом про «нас 42
мільйони». Чому й надалі «ревізія народу» відкладається?
Вперше і востаннє в незалежній Україні перепис
населення проводили понад 15 років тому.

ЄВРОБАЧЕННЯ
У Євромістечку пройде найбільша вечірка
з концертом
У Євромістечку, що на Хрещатику, 13 травня о 19:00 має
відбутися наймасштабніша вечірка за весь час існування
EuroVillage-2017 - EURO ХІТ. Про це повідомляє пресслужба конкурсу.

Фінал Євробачення: оцінки українського
журі оголосить Злата Огнєвіч
Оголошувати бали, якими українське національне журі
Євробачення
оцінило
виступи
країн-учасниць
цьогорічного пісенного конкурсу, під час фінального шоу
буде співачка Злата Огнєвіч.

Всі квитки на Євробачення продані
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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