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ТОП
Порошенко: Євробачення в Києві пройшло
бездоганно
Президент Петро Порошенко зустрівся з організаторами
та ведучими загальноєвропейського музичного конкурсу
"Євробачення-2017"
та
привітав
їх з
успішним
проведенням конкурсу.

Усі
глави
МЗС
країн
Євросоюзу
підтримали продовження санкцій проти
Росії – Клімкін
Усі міністри закордонних справ країн-членів Європейського
Союзу висловилися за необхідність посилення тиску на
Росію у відповідь на агресію проти України.

Мінськ:
представники
"виторгували"
додаткову
верифікації

ОРДЛО
перевірку

У Мінську представники ОРДЛО, щойно мова зайшла про
погодження списків та конкретизацію дати звільнення
людей, висловили сумнів у результатах верифікації.

Україна та Ізраїль підписали двосторонні
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Україна та Ізраїль підписали двосторонні
угоди
Держбюджет отримав від компанії "Тедіс-Україна" всю
суму штрафу, накладеного на неї згідно з рішенням
АМКУ. Про це в Фейсбуці повідомила прес-секретар
генпрокурора України Лариса Сарган.

Гроші
Януковича:
за
кордоном
заблокували активи на $259 мільйонів
За кордоном заблоковані активи "сім'ї Януковича" на суму,
що перевищує $259 мільйонів. Про це повідомляє
Держфінмоніторинг із посиланням на останні дані
фінансових розвідок низки країн.

АТО: бойовики гатили із БМП
гранатометів, двоє бійців поранені

та

Упродовж дня підрозділи російсько-терористичних військ
продовжували обстрілювати позиції українських військових
сил. Втім, їхня кількість та інтенсивність вогню, у
порівнянні з попередніми днями, зменшилися.

УКРАЇНА І СВІТ
Кириленко відповів на заяву Путіна: У
російських пропагандистів трапився збій
Віце-прем'єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко
відповів на заяву президента РФ Володимира Путіна про
нібито
нездатність
України
провести
конкурс
"Євробачення" в Києві.

Клімкін
обговорив
з
Мальмстрьом
торговельні преференції для України
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
обговорив з комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією
Мальмстрьом розширення торговельних преференцій для
України.

МН17: слідство дійшло до найскладнішої
стадії
Слідство щодо збиття Боїнга МН17 знаходиться на
"найбільш складній стадії". Про це йдеться в онлайнжурналі щодо ходу слідства, опублікованого слідчою
групою
з
розслідування
катастрофи,
повідомляє
нідерландський суспільний мовник NOS.

Азійські ринки демонструють шалений
попит на українське м'ясо - експерт
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попит на українське м'ясо - експерт
Ринки Азії демонструють зростаючий попит на українську
м’ясну продукцію (в основному, курятину та свинину, а
також субпродукти). Про це Укрінформу повідомили в Раді
з питань експорту продовольства (UFEB), зазначаючи,

УКРАЇНА
Наглядова рада суспільного мовлення
обрала членів правління НСТУ
Наглядова
рада
ПАТ
"Національна
суспільна
телерадіокомпанія України" обрала на своєму засіданні в
понеділок, 15 травня, членів правління суспільного
мовлення. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Україна запасла вже 9 мільярдів кубів газу
на наступну зиму
Запаси газу у підземних сховищах України станом на 13
квітня досягли 9,05 млрд кубометрів. Про це інформує
ПАТ "Укртрансгаз". За даними оператора ГТС, режим
закачування протягом 11-13 травня скороти ...

ФСБ вербує агентів в українських
патріотичних організаціях - Грицак
Російські
спецслужби
проводять
активні
заходи
проникнення в ряди українських патріотичних організацій
та вербування їх представників з метою подальшого
використання в своїх провокаціях.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд арештував голову РДА на Одещини за
"земельний бізнес"
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
для голови Кілійської районної державної адміністрації
(Одеська область) та його спільниці – головного
спеціаліста державного органу.

Бюджет отримав усю суму штрафу "ТедісУкраїна" - ГПУ
Держбюджет отримав від компанії "Тедіс-Україна" всю
суму штрафу, накладеного на неї згідно з рішенням
АМКУ. Про це в Фейсбуці повідомила прес-секретар
генпрокурора України Лариса Сарган.

Суд над Кернесом відклали до 29 травня
Райсуд Полтави, де слухається справа мера Харкова
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Райсуд Полтави, де слухається справа мера Харкова
Геннадія Кернеса та двох його охоронців, що
обвинувачуються у викраденні, тортурах та погрозі
вбивством двох активістів харківського Євромайдану,
продовжить засідання 29 травня.

"Тітушкам" платять до $500 за бійки з
правоохоронцями - Грицак
За
провокацію
зіткнень
і участь
у бійках з
правоохоронцями на масових акціях, проплачених РФ,
дають по 500 доларів в руки. Про це на брифінгу заявив
голова СБУ Василь Грицак, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Джапарова назвала головний акцент
інформкампанії до Дня пам'яті жертв
депортації з Криму
До 18 травня у Києві та в багатьох містах України
з'являться сіті-лайти та борди, присвячені трагічній даті 73-м роковинам депортації кримськотатарського народу з
Криму.

Меджліс збирає підписи під зверненням
проти російської окупації Криму
Меджліс кримськотатарського народу оголосив збір
підписів під зверненням до ООН, Європарламенту, Ради
Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, в
якому йдеться про необхідність

СУСПІЛЬСТВО
Уряд гарантує виплати
субсидій - Розенко

зекономлених

Уряд гарантує, що повністю забезпечить фінансування
програми монетизації зекономленої частини субсидій на
житлово-комунальні послуги.

Ізраїльський лоукост підняв ціни на багаж
для рейсу "Київ-Тель-Авів"
El Al збільшила вартість провезення одного місця багажу
до 23 кг на рейсі Київ — Тель-Авів з $70 до $80 в один бік
за умови оплати в аеропорту.

ЕКСКЛЮЗИВ
Україна не розсипалася, або Чому Захід
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Україна не розсипалася, або Чому Захід
змінює своє ставлення до війни на
Донбасі (Аналітика)
На четвертому році боїв Європа та США, нарешті,
побачили, що насправді відбувається між Україною та
Росією. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під
час візиту до ...

«Вірус-шантажист»:
початок
світового порядку? (Аналітика)

колапсу

Світ підведено до прірви кібервійни. Тільки погоджена
політика провідних держав може зарадити. Але…15
травня «вірус-шантажист», про який стало широко відомо
в світі лише у минулу п'ятницю, набрав нових обертів.
Його почали масово фіксувати у Китаї, Японії та США.

Голосування довело: на Євробаченні
перемогли не спецефекти, а простота і
лірика (Аналітика)
Це була перша перемога Португалії у міжнародному
пісенному конкурсі. Хоч Євробачення-2017 вражає
новітніми технологіями, якими скористалися практично
всі

ЄВРОБАЧЕННЯ
Перед ONUKA варто вибачитися - Розенко
Українська частина оргкомітету Євробачення має
принести вибачення ONUKA за переривання трансляції
виступу на Євробаченні. Про це журналістам у понеділок
сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, ...

Суд відпустив
підписку

пранкера

Седюка

під

Дніпровський районний суд столиці обрав пранкеру
Віталію Седюку запобіжний захід у вигляді особистого
зобов'язання. Відповідне рішення оголосив у понеділок
слідчий суддя Олександр Дзюба, повідомля ...

http://archive.sendpulse.com/083b73e0/?_ga=2.169692705.1626400608.1494874108-1343383106.1487161111

5/6

15.05.2017

Єдина країна - Дайджест новин (15.05.17)

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького 8/16

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

Отправлено через

Отправлено через

http://archive.sendpulse.com/083b73e0/?_ga=2.169692705.1626400608.1494874108-1343383106.1487161111

6/6

