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☰ МЕНЮ

Розклад програм на 2 жовтня, понеділок. Прямий ефiр: +380-44-536-96-00, е-mail: efir@radioera.com.ua

Телефон реклами: +380-44-559-07-67

Слухати: Виміри життя Дивитись онлайн

Власники ТОВ ТРК «Радіо-Ера» ухвалили рішення про продаж пакета «Радіо-Ера» ФМ

Анонс подій на п'ятницю, 12 травня
11.05.2017 16:12

АНОНСИ

Автор: "Радіо-Ера"

9-30 -          Прес-конференція на тему: “Кубок

Європи з бодібілдингу в Києві та скандал

навколо залякувань спортсменів”. Організатор:

ГО “Українська федерація бодібілдингу, фітнесу

та бодіфітнесу. WABBA”.  Учасники: Сергій

Корнієнко,  віце-президент WABBA Ukraine;

Наталія Касперська,  голова Київської міської

федерації WABBA Ukraine, міс Всесвіт-2013, головний тренер жіночої збірної України; Олександр

Паеранд, голова Київської обласної федерації WABBA Ukraine, призер чемпіонатів України та Європи з

бодібілдингу; Андрій Кисіль,  голова Чернігівської обласної федерації WABBA Ukraine, призер

чемпіонатів України та Європи з бодібілдингу, суддя національної категорії («Укрінформ», вул. Б.

Хмельницького, 8/16, (Зала 2). Потрібна акредитація: anna@ukrinform.com

10-00-         Відбудеться засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

(вул. Прорізна, 2). Порядок денний: http://www.nrada.gov.ua/ua/anons_zaxodiv/37142.html

10-00 -        Відбудеться засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань власності (вул.

Хрещатик, 36, 4 поверх).

10-00-         Прес-конференція на тему: "Нова цінова концепція авіакомпанії МАУ в рамках ініціативи

Міністерства інфраструктури України щодо здешевлення авіаквитків. Чи може МАУ запропонувати ціни

лоукостів?". Учасники: президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Юрій Мірошников і віце-

президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" з комерції Сергій Фоменко («Інтерфакс-Україна»,

вул. Рейтарська, 8/5-А). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 451-85-13, (067) 249-12-77,

office@msgpr.com.ua; press.service@flyuia.com до 18-00 11 травня.
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10-00-         В Апеляційному суді міста Києва відбудеться розгляд апеляційної скарги Спеціалізованої

антикорупційної прокуратури, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду столиці

про відмову у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для екс-народного

депутата Миколи Мартиненка.

10-00 -        Відбудеться міжнародна конференція «Російська активність в Арктиці: цілі, напрямки та

виклики безпеці». Організатор: Центр дослідження Росії.  (Дипломатична академія України при МЗС

України, вул. Велика Житомирська, 2). Потрібна акредитація: https://goo.gl/JWWifV до 18.00 11 травня.

Телефон для додаткової інформації: +38 097 77 900 93.  

10-00 -        Прес-конференція на тему: “З нагоди 10-ї річниці утворення Центрального державного

електронного архіву України (ЦДЕА України) та Центрального державного архіву зарубіжної україніки

(ЦДАЗУ). Організатори: Центральний державний електронний архів України та Центральний державний

архів зарубіжної україніки.  Учасники: Тетяна Баранова, голова Держархівслужби України; Олександр

Риженко, голова Держагентства з питань електронного урядування України; Наталія Колесніченко-

Братунь, зав.секретаріату Комітету ВР України з питань культури і духовності; Юрій Ковтанюк, директор

ЦДЕА України; Ірина Мага – директор ЦДАЗУ («Укрінформ», вул. Б. Хмельницького, 8/16, (Зала 1). 

Телефон: +38 (044) 246-91-37 або e-mail: l.palamarchuk.tsdea@arch.gov.ua

10-00-         Відбудеться прес-тур, під час якого активісти ГО «Життя» та коаліції громадських

організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» на антитютюновому автобусі об’їдуть офіси

політичних партій, які представлені фракціями у Верховній Раді України. Учасники проінформують

парламентарів про важливість прийняття  законопроектів з контролю над тютюном, які зменшать

привабливість куріння та захистять дітей від агресивного впливу тютюнових корпорацій. Учасники акції

будуть вручати офісам партій символічні годинники «За майбутнє без тютюну», які відраховуватимуть

час до прийняття антитютюнових законів перед Всесвітнім днем без тютюну, який міжнародна

спільнота відзначає щороку 31 травня. Збір учасників та журналістів  о 10-00 за адресою: вул.

Лаврська 16, офіс БПП. Наступні локації: «Народний Фронт» (вул. Кловський узвіз, 7, 10:40 - 11:00);

«Радикальна Партія Олега Ляшка» (вул. Кловський узвіз, 7, 10:40 - 11:00); «Самопоміч» (вул.

Золотоустівська, 50, 11:25 - 11:45); «Батьківщина» (вул. Турівська, 13, 12:10 - 12:30). Потрібна

акредитація. Телефон: +38 (063) 261 74 05, oksana@center-life.org

10-30 -        Відбудеться міжнародний круглий стіл на тему: «Підтримка політичних партій поза межами

державного фінансування». Організатор: ВГО «Комітет виборців України» за підтримки Національного

Демократичного Інституту.  Питання: проблеми та ризики чинного закону про держфінансування

політичних партій; державна підтримка політичних партій: міжнародний досвід; в яких містах України

партії орендують комунальне майно за 1 грн.;  які політичні сили найчастіше орендують приміщення за

пільговою ціною; що варто змінити в законі про держфінансування партій  та ін  (готель «Київ», вул.

Грушевського, 26/1). Телефони:  0504692164,  (+38044) 4252166.

10-30 -        Круглий стіл на тему: “Роль українців у Другій світовій війні та міфи російської пропаганди”.

Організатор: Національний інститут стратегічних досліджень. Учасники: Василь Яблонський - заступник

директора НІСД; Олександр Лисенко,  зав.відділу Інституту історії України НАНУ; Дмитро Дубов,

зав.відділу НІСД; Віталій Лозовий, головний науковий співробітник НІСД; Тетяна Пастушенко,  науковий

співробітник Інституту історії України НАНУ («Укрінформ», вул. Б. Хмельницького, 8/16, (Зала 2).

Потрібна акредитація: anna@ukrinform.com

10-00-         Відбудеться  прес-сніданок на тему: «о має зробити ЄС та Україна для захисту прав людини

в Криму та на Донбасі: позиція правозахисників». Правозахисні організації України розробили

комплексне бачення щодо проактивних дій ЄС та влади України для захисту прав людини у ході 

триваючої окупації Криму та розпочатої Росією гібридної війни на Донбасі. Спікери: Олександра

Матвійчук, голова правління ГО “Центр громадянських свобод”, Еміне Джеппарова, перший

заст.міністра інформаційної політики України, Богдан Крикливенко, керівник Секретаріату

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Сергій Петухов, заст.міністра юстиції України з


