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Єдина країна за тиждень (8 - 14 травня
2017)

НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
Порошенко: Тільки божевільні можуть
вважати Україну частиною "руського міра"
Президент Петро Порошенко сказав, чому Україну ніхто не
вважатиме частиною "руського міра".

Президент: Нехай Янукович пояснить, що
означає запрошування військ РФ
Необхідно забезпечити абсолютно прозорий судовий
процес над президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Путіну слід подивитися в очі дітям, які
стали сиротами в Авдіївці - Порошенко
Президент Петро Порошенко спростував інформацію
деяких ЗМІ, що мирні жителі вчора загинули не в Авдіївці, а
у так званій "сірій зоні".

Порошенко
розповів
про
"блискучі
телефонні розмови" з Трампом
Президент України Петро Порошенко заявив, що провів
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Президент України Петро Порошенко заявив, що провів
декілька блискучих телефонних розмов із главою Білого
дому Дональдом Трампом.

Порошенко їде до Меркель обговорювати
підготовку "нормандського формату"
Президент України Петро Порошенко наступного тижня у
Берліні обговорить із Федеральним канцлером ФРН
Ангелою Меркель підготовку засідання у "нормандському
форматі".

Для автономії кримських татар треба
знайти 300 голосів у Раді - Президент
Президент України Петро Порошенко пояснив, що для
створення Автономії кримських татар треба знайти 300
голосів у Верховній Раді.

Росія вимагає звільнення причетних до
подій 2 травня в Одесі
У списку осіб Тристоронньої контактної групи, яких нібито
Україна має видати за Мінськими угодами, є низка людей,
причетних до подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Президент запевнив, що боротиметься за
звільнення Сущенка
Президент
Петро
Порошенко
вважає
незаконно
затриманого у Росії кореспондента Укрінформу Романа
Сущенка справжнім героєм і обіцяє, що влада
боротиметься за його звільнення.

Порошенко стверджує, що провів розмову
із сином щодо футболки з написом
"Russia"
Президент
України
Петро
Порошенко
вважає
неприйнятною поведінку свого молодшого сина, який на
Гелловін сфотографувався у футболці з написом "Russia",
і прові із ним розмову з цього приводу.

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
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Мальти

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.

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.

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...

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.

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.

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.

"Націоналізовані" в ОРДЛО метзаводи
перейшли під контроль Курченка - ЗМІ
З

квітня

управління

українськими

заводами

на
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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.

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.

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 ...

Переможцем
Португалія

Євробачення-2017

стала

Переможцем пісенного конкурсу "Євробачення-2017" став
представник Португалії Салвадор Собрал.

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?

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" ...

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.

До дня Європи. Після 400 років ходіння по
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До дня Європи. Після 400 років ходіння по
пустелі
Якщо хочемо зайти до Європи, повинні знати правило:
неофіти мають бути святішими за Папу Римського...

Скільки нас мільйонів? Краще не знати…
Україна уже давно керується міфом про «нас 42
мільйони». Чому й надалі «ревізія народу» відкладається?

"Безсмертний полк", бійки, затримання і
портрет Шухевича
Цього року пристрасті навколо святкування 9 травня
стали ще спекотнішими...

Роскомнагляд
VS
Укрінформу (Аналітика)

проект

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

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.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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