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ТОП
Турчинов подав у відставку
Секретар Ради національної безпеки та
оборони Олександр Турчинов подав заяву про
відставку.

―Смерть‖ коаліції – як порятунок ―життя‖
парламенту (АНАЛІТИКА)
рест” на коаліції має стати запобіжником від
дострокового розпуску ВР. Як це позначиться
на дієздатності владних інституцій і чи справді
врятує парламент?

Україна змінить підходи до участі у Раді
Європи через спробу повернути Росію в
ПАРЄ
Намагання повернути Росію до
Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)
у той час, як Москва продовжує нехтувати
законом і правом, є результатом відходу від
стандартів РЄ задля поточних політичних
цілей.

Троє з чотирьох українців – капітулянти?
Не віримо! (АНАЛІТИКА)
Більшість українців згодні на «автономію
Донбасу» і «прямі переговори з ОРДЛО».
Якщо ви не знали, як виглядає «соціальні
дурість та інфантилізм» – ось вони.

Всеукраїнська афіша на 17-19 травня: День
Європи та Ніч у музеї
Зібрали для Вас всі-всі цікавинки на цих
вихідних: Київ, Львів, Чернівці, Луцьк та
Маріуполь!

УКРАЇНА І СВІТ
Участь в інавгурації Зеленського уже
підтвердили п’ять президентів - МЗС
Міністерство закордонних справ станом на
зараз отримало підтвердження щодо участі
президентів країн Балтії, Грузії та Угорщини в
церемонії інавгурації новообраного президента
Володимира Зеленського.

У Раді Європи дозволили Росії брати участь
у виборах нового генсека
Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ)
підтримав позицію, що усі країни-члени
повинні мати право брати участь у діяльності
статутних органів організації, включаючи
Парламентську асамблею, а також мають
голосувати на виборах нового генсека
організації у червні.

Син Байдена не порушував українські
закони — глава ГПУ
н кандидата в президенти США Джо Байдена Хантер не порушував українські закони, коли
працював в раді директорів газодобувної
компанії Burisma Group, підконтрольній
колишньому міністру екології України Миколі
Злочевському.

В Угорщині сподіваються, що Зеленський
перегляне "мовний" закон
МЗС Угорщини висловило сподівання, що
новообраний президент України Володимир
Зеленський вирішить питання угорської
нацменшини після підписання чинним главою
держави Петром Порошенком закону "Про
функціонування української мови як
державної".

Мінгареллі назвав Україну театром бойових
дій в інформаційній війні
Україна зараз є театром бойових дій в
інформаційній війні та однією з мішеней для
дезінформаційних кампаній.

Україна і Латвія домовилися про посилення
співпраці у багатьох сферах
Україна і Латвія посилять співпрацю у сфері
транспорту та логістики, сільського
господарства, IT-технологій, охорони
навколишнього середовища, технічного
регулювання та стандартизації.

УКРАЇНА
Порошенко підписав указ про інавгурацію
Зеленського
Президент Петро Порошенко підписав указ
про забезпечення проведення заходів,
пов'язаних з інавгурацією новообраного
Президента України.

Клімкін написав заяву про відставку
Міністр закордонних справ Павло Клімкін у
п'ятницю написав заяву про відставку з цієї
посади.

Порошенко звільнив свого радника
Медведєва
Президент України Петро Порошенко звільнив
свого позаштатного радника Олега Медведєва.

Луценко у Раді дала сім порад Зеленському
Представник Президента у Верховній Раді
Ірина Луценко, яка подала заяву на звільнення
з цієї посади, прозвітувала про свою діяльність
і дала сім порад новообраному главі держави
Володимиру Зеленському.

Екс-депутат Крючков повернувся до
України - САП
Колишній голова правління ПрАТ "ХК
"Енергомережа" і фігурант кримінальної
справи НАБУ про розкрадання Дмитро
Крючков повернувся до України.

Жителям ОРДЛО з російськими
паспортами можуть заборонити в'їзд в ЄС
— журналіст
Комісія Європейського Союзу вивчить
можливість заборони на в'їзд до ЄС
громадянам окупованих територій Донбасу, у
яких є російські паспорти.

Громадянами України стали сестра Сенцова
та екс-депутат РФ Пономарьов
Президент Петро Порошенко підписав укази
про надання громадянства України
колишньому депутату Державної думи РФ Іллі
Пономарьову та сестрі політв’язня Росії Олега
Сенцова Наталі Каплан.

ЕКОНОМІКА

Україна погасила $1 мільярд державного
боргу
Міністерство фінансів погасило перший
випуск облігацій зовнішньої державної позики
(ОЗДП) під гарантію США; сума платежу
становила понад 1 млрд доларів.

Мінфін почав ділити ДФС на дві служби
Державну фіскальну службу перевели у статус
припинення, що є обов'язковим під час
реорганізації шляхом поділу, однак вона
продовжуватиме реалізовувати повноваження
до створення Державної митної служби та
старту роботи вже створеної Державної
податкової служби.

ПРАВА ЛЮДИНИ
МЗС закликає світ визнати геноцидом
депортацію кримських татар
Міністерство закордонних справ закликало
міжнародних партнерів вшанувати жертв
депортації кримськотатарського народу 1944
року та визнати це геноцидом.

Сущенка у російській колонії відвідав
Фейгін
Незаконно засудженого в Росії журналіста
Укрінформу Романа Сущенка відвідав у
колонії його громадський захисник Марк
Фейгін.

ПРАВОПОРЯДОК

Аваков наполягає: Нацгвардієць Марків не
причетний до загибелі фоторепортера
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
заявив, що Україна готова і надалі сприяти
італійським правоохоронцям у розслідуванні
справи у справі нацгвардійця Віталія Марківа.

Апарат Антикорупційного суду очолив
правозахисник Крикливенко
Комісія з питань Вищого корпусу державної
служби в системі правосуддя у п'ятницю
обрала керівника апарату Вищого
антикорупційного суду (ВАС) України.

Окружний адмінсуд Києва засмутила
реакція ВККС на рішення щодо Козьякова і
Щотки
В Окружному адміністративному суді Києва
заявляють, що незгода членів Вищої
кваліфікаційної комісії суддів із ухвалами про
відсутність повноважень членів ВККСУ у
Сергія Козьякова та Станіслава Щотки
спрямовані на введення громадськості в оману.

Керівника Держслужби зайнятості взяли
"на гарячому" за відкати
Військова прокуратура затримала групу
посадових осіб на чолі з в.о. голови Державної
служби зайнятості Валерієм Ярошенком за
відкати при будівництві об‘єктів соціального
призначення.

Суд арештував екс-командувача
Нацгвардією Аллерова
Солом'янський райсуд Києва обрав екскомандувачу Нацгвардією Юрію Аллерову
запобіжний захід у вигляді арешту з
можливістю внесення застави у розмірі 4,8 млн
грн.

СУСПІЛЬСТВО
У День Європи до Києва завітає Євробус
рамках відзначення Дня Європи, 18 травня, в
Києві відбудуться заходи з інформування
українців про можливості для молоді, бізнесу,
громадянського суспільства, органів влади, які
відкриває Угода про асоціацію з ЄС.

Широчезні рукави та підзабуті
―плісировки‖ – це зараз у моді
рінформ поглянув спочатку на світові модні
подіуми, а потім пройшовся столичними
магазинами – відмінностей не знайшов

Кінотеатру ―Київ‖ знайшли нового
орендаря
Столиця підписала договір із товариством з
обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр»
про передачу майна територіальної громади
міста Києва в оренду.

Порошенко підписав указ про запуск 5G в
Україні
Президент Петро Порошенко підписав указ
про забезпечення умов і визначення для
впровадження системи рухомого мобільного
зв’язку п’ятого покоління.

Весна у Києві завершилася - почалося
метеорологічне літо
Кліматологи оголосили про початок
метеорологічного літа в Києві.
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