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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
Арбітраж
запропонує
Нафтогазу
і
Газпрому переглянути контракт  експерт
Арбітражний суд у Стокгольмі запропонує НАК "Нафтогаз
України" і російському "Газпрому" переглянути контрактні
відносини. Таку думку висловив в інтерв'ю Укрінформу
президент Центру глобалістики ...

Пішов із життя єпископ Любомир Гузар
У середу, 31 травня, на 85 році життя помер єпископ
Української грекокатолицької церкви Блаженнійший
Любомир (Гузар). Сумну новину кореспондентові
Укрінформу підтвердили співробітники інформвідділу
УГКЦ.

Європарламент проголосував за додаткові
торговельні преференції для України
Європарламент проголосував надання Україні тимчасових
автономних торговельних преференцій поза дією
положень поглибленої і всеохоплюючої зони вільної
торгівлі.
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Нідерланди ратифікували
асоціацію УкраїнаЄС

Угоду

про

Нідерланди завершили ратифікацію Угоди про асоціацію
УкраїнаЄС. Про це повідомляє власний кореспондент
Укрінформу. Верхня палата парламенту схвалила
законопроект, яким вводиться в дію ратифікація Угоди.

Порошенко і Туск скоординували графік
набуття чинності Угодою про асоціацію
Президент України Петро Порошенко і президент
Європейської Ради Дональд Туск у телефонній розмові
скоординували графік набуття чинності Угодою про
асоціацію між Україною і ЄС.

Євросоюз
запустив
антикорупційний проект

в

Україні

У приміщенні клубу Кабінету міністрів України у четвер
відбувся офіційний запуск проекту "Антикорупційна
ініціатива ЄС". Як повідомляє кореспондент Укрінформу,
проект покликаний посилити спроможність ...

Питання візового режиму з Росією не
просто назріло, а перезріло  Турчинов
Для введення візового режиму Україною з Російською
Федерацією готові юридичні механізми, потрібне лише
політичне рішення. Про це заявив міністр юстиції України
Павло Петренко журналістам у четвер, ...

ОБСЄ ухвалила бюджет2017.
Україні фінансується окремо

Місія

в

Організація з безпеки і співробітництва в Європі ухвалила
бюджет на 2017 рік. Про це кореспонденту Укрінформу
повідомили з штабквартири ОБСЄ в Відні. "Постійна рада

Ган анонсував допомогу Україні в €50
мільйонів  Геращенко
Комісар ЄС Йоганнес Ган проанонсував у Маріуполі, що
розглядається питання надання Україні 50 мільйонів
(євро), які мають піти на гуманітарні і інфраструктурні
проекти.

Мінекономіки підтверджує консультації з
Росією в рамках СОТ
Україна прийняла запит про готовність у проведенні
консультацій з РФ в рамках механізму врегулювання
суперечок СОТ. Про
це
інформує пресслужба
Мінекономрозвитку.
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З приводу декларації G7. Про суб’єктність
та об’єктність України (Аналітика)
Чому будьякий натяк на примирення Росії та США нас
миттєво напружує. Лідери країн – членів «великої сімки»
(США, Німеччина, Канада, Франція Італія, Великобританія,
Японія) за підсумками саміту G7 (Сицилія, 26 – 27 травня)
ухвалили

Макрон і Путін не домовилися – і це
головне (Аналітика)
Росія вимагає спочатку зняти санкції, Захід вимагає
спочатку забратися з Донбасу. Глухий кут. Наша емоційно
бурхлива реакція на візит Путіна до Франції спричинена
всетак

Якщо Анна Ярославна  росіянка, то Цезар
 румун: соцмережі розсмішила заява
Путіна
Після зустрічі з президентом Франції Володимир Путін
назвав королеву Франції Анну, доньку Ярослава Мудрого,
"русской". І почалося...

КСУ візьметься за регулювання відносин у
пенсійній сфері
Конституційний
Суд
відкрив
провадження
щодо
відповідності Основному закону окремих положень
законодавчих актів України, які регулюють відносини у
сфері пенсійного забезпечення.

Експерт порівняв російську шпигунську
програму
"Стахановец"
із
ядерною
бомбою
Російське
шпигунське
програмне
забезпечення
"Стахановець" дозволяє негласно отримувати широкий
спектр інформації: від запису розмов через мікрофон чи ...

Новий прогноз ВВП від уряду – гірший за
очікування МВФ
Кабінет міністрів скоригував прогноз макроекономічних
показників України на 2017 рік. Відповідне рішення
прийнято на засіданні 31 травня, повідомляє Урядовий
портал.

Дубілетсин об’єднався з Тігіпком та ін.
Приватбанк занервував… (Аналітика)
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Звідний «банкбратик» Приват24: ще не народився, а вже
змусив менеджмент Приватбанку напружитися. Колишні
менеджери нині націоналізованого Приватбанку, куратори

Україна і Чехія обговорили співпрацю в
оборонці
Чеська Республіка підтримує територіальну цілісність
України та продовжує співпрацю з нашою державою в
багатьох сферах. Про це заявив у понеділок міністр
оборони Степан Полторак під час спілкування з ...

Клімкін прибув до Сінгапуру
Міністр закордонних справ України прибув до Сінгапуру з
метою участі у щорічному безпековому саміті "Діалог
ШангріЛа". Це перша участь міністра закордонних справ
України у ключовому безпековому саміті Азії...

Що
з
українською
так? (Аналітика)

економікою

не

Негативні процеси, що з'явилися в економіці, поки що не
виглядають, як такі, що набули безповоротного
характеру Відновлення української економіки, яке
спостерігалося протягом усього минулого року та ...

Стець пішов у відставку
Прем’єрміністр України Володимир Гройсман підтвердив,
що міністр інформполітики Юрій Стець подав у відставку
за станом здоров’я. Про це Глава уряду пише у
Фейсбуці. "На жаль, Міністр інформаційної політики Юрій
Стець сьогодні подав заяву про ...

У
ДФС
заперечують
блокування
міжнародних інтернетпокупок
У Державній фіскальній службі вважають, що резонанс
навколо блокування пропуску посилок з товарами відомих
брендів на українській митниці пов'язаний з проведенням

Щоб зберегти пенсійний вік, треба
збільшити кількість платників ЄСВ  Рева
Збільшення кількості платників єдиного соціального внеску
дозволить уникнути необхідності в підвищенні пенсійного
віку. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій
Рева, інформує пресслужба відомства.
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Вищий спецсуд дозволив розсекретити
аудіозаписи у справі Пукача
ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив
рішення розсекретити аудіозаписи засідань Печерського
районного суду Києва та Апеляційного суду Києва у справі
за обвинуваченням ексначальника

Чи поменшало за три роки на українському
Донбасі «ватників»? (Аналітика)
Війна не протверезила – переконані автори одного
соцдослідження. Але це не зовсім так. 31 травня
інформагентство “Главком” опублікувало результати
соцопитування, проведеного «Центром дослідження ..

Як не стати «корисними ідіотами» Кремля:
стратегія медіавоєн (Аналітика)
В умовах гібридної агресії знаряддями ведення
інформаційної війни стають і радіо, і телебачення, і
література. Як самим же не лити воду на млин
кремлівської пропаганди? Як не опинитися в ролі ...

На китайські гроші і в американській ракеті
наш супутник полетів у космос (Аналітика)
Це вже другий запуск наносупутника командою вчених,
викладачів
і
студентів
НТУУ
КПІ
ім.
Ігоря
Сікорського. Укрінформ зацікавився: що це таке, 
наносупутник? І виявилося, що стоїть за тим дуже цікава
історія, ледве не детектив.

Стан водних ресурсів країни  під пильною
увагою громадян  Урядовий контактний
центр
Науковотехнічний
прогрес,
зростання
масштабів
господарської
діяльності
зумовлюють
посилення
антропогенного тиску на довкілля, що спричиняє...

Укрінформ у центрі Києва провів флешмоб
на підтримку Сущенка
У центрі Києва, біля офісу Укрінформу, колеги незаконно
ув'язненого в Росії журналіста агентства Романа Сущенка
провели флешмоб на його підтримку.

Марина Медвідь  режисер нового
мультфільму
«Козаки.
Навколо
світу» (Інтерв'ю)
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Мабуть, чи не всі з нас виросли на знаменитому
мультсеріалі про трьох веселих і непереможних
друзівкозаків. Уперше він вийшов на екрани 1967
року.

Невідомий
Вербицький:
Завадівські
стежки автора українського Гімну
Земляки
Михайла
маршрут

автора
музики
українського
Гімну
Вербицького створили новий туристичний

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах
камер фотокореспондентів Укрінформу
Гейзер у Києві, Ленінпавук та запамарочливі маки...
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