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Київська міська державна адміністрація

12 травня 2017

Брифінги та прес-конференції у Києві 12.05.2017
Організатор
Назва/місце проведення

Зміст
Учасники
ІНТЕРФАКС УКРАЇНА
Адреса: вул. Рейтарська, 8/5а

10:00
"Нова цінова концепція
авіакомпанії МАУ в рамках
ініціативи Міністерства
інфраструктури України щодо
здешевлення авіаквитків. Чи
може МАУ запропонувати ціни
лоукостів?"

президент авіакомпанії
"Міжнародні Авіалінії
України" Юрій
Мірошников і віцепрезидент авіакомпанії
"Міжнародні Авіалінії
України" з комерції
Сергій Фоменко

Акредитація журналістів
обов'язкова до 18:00 11 травня за
тел. (044) 451-85-13,
(067) 249-12-77,
office@msgpr.com.ua;
press.service@flyuia.com.
12:00
"Хто управляє НБУ сьогодні й
завтра"

Акредитація журналістів
обов'язкова до 20:00 11 травня за
тел. (097) 886-22-27 або через
електронну пошту
press@osnovaparty.org.
http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2222.html?PrintVersion

народний депутат
України, автор
незалежної доповіді
"Гонтарева: загроза
економічній безпеці
України" Сергій
Тарута; президент
НКО "Інститут
економічного аналізу"
(РФ) Андрій
Ілларіонов; президент
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Асоціації українських
банків Олександр
Сугоняко та ін.
УКРІНФОРМ
Адреса: вул. Б.Хмельницького, 8/16

09:30

Питання до обговорення:

Сергій Корнієнко віце-президент
“Кубок Європи з бодібілдингу в -Проведення відкритого Кубку WABBA
Києві та скандал навколо
Європи з бодібілдингу, фітнесу Ukraine; Наталія
залякувань спортсменів”
та бодіфітнесу WABBA-2017 – Касперська - голова
інформація для спортсменів та Київської міської
глядачів.
федерації WABBA
Ukraine, міс
-Анонс акції «У вільній країні Всесвіт-2013,
вільні спортсмени» - символічне
головний тренер
спалення комуністичних
жіночої збірної
принципів у побудові
України, суддя
спортивних федерацій в Україні.
міжнародної
Контактні телефони:
категорії; Олександр
(044) 279-22-42, 279-00-05, 244- -Відкритий лист-звернення до Паеранд - голова
міністра молоді та спорту
90-47
України з проханням пояснити, Київської обласної
федерації WABBA
чому підтримують федерацію,
Вхід за службовими
Ukraine, призер
яка обмежує права людини,
посвідченнями та картками
чемпіонатів України та
гарантовані Конституцією.
НСЖУ. (Зала 2)
Європи з
бодібілдингу; Андрій
Кисіль - голова
Чернігівської обласної
федерації WABBA
Ukraine, призер
чемпіонатів України та
Європи з бодібілдингу,
суддя національної
категорії.
10:00

Під час прес-конференції архіви Тетяна Баранова –
презентуватимуть свої колекції та Голова Державної
знайомитимуть із своєю
архівної служби
діяльністю. Зокрема, у
України; Олександр
конференц-залі буде
Риженко – Голова
представлено стаціонарну
Державного агентства
виставку «МИТІ ІСТОРІЇ:
з питань електронного
фрагменти виставкової
урядування
діяльності Центрального
України; Наталія
державного архіву зарубіжної
Колесніченкоукраїніки».
Братунь – завідувач

“З нагоди 10-ї річниці
утворення Центрального
державного електронного
архіву України (ЦДЕА
України) та Центрального
державного архіву зарубіжної
україніки (ЦДАЗУ)
Контактні телефони:
http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2222.html?PrintVersion
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(044) 279-22-42, 279-00-05, 24490-47
Вхід за службовими
посвідченнями та картками
НСЖУ. (Зала 1)

секретаріату Комітету
ВР України з питань
культури і духовності
та ін.

Контактні особи: Людмила
Паламарчук (ЦДЕА України) тел.: +38 (044) 246-91-37 або
e-mail:
l.palamarchuk.tsdea@arch.gov.ua
Галина Горбунова (ЦДАЗУ) тел.: +38 (044) 248-91-26 або
e-mail: tsdazu@arch.gov.ua
10:30
“Роль українців у Другій
світовій війні та міфи
російської пропаганди”

Контактні телефони:
(044) 279-22-42, 279-00-05, 24490-47
Вхід за службовими
посвідченнями та картками
НСЖУ. (Зала 2)

Василь Яблонський заступник директора
НІСД; Олександр
Лисенко - завідувач
відділу Інституту історії
України
НАНУ; Дмитро
Дубов - завідувач
відділу НІСД; Віталій
Лозовий - головний
науковий співробітник
НІСД; Тетяна
Пастушенко науковий співробітник
Інституту історії
України НАНУ.

12:15

Задля оперативного
Олексій Никифоров інформування суспільства про начальник пресПрезентація документального діяльність та хід реформування служби Командування
фільму “Гарт Сталевих” на
сил спеціальних операцій
ССпО ЗСУ; Андрій
тему: “Відбір до Сил
Збройних сил України,
Полонський спеціальних операцій України. підвищення іміджу Збройних сил начальник відділу
Позамежні навантаження в
України у суспільстві прескомплектування
надлюдських умовах”
служба Командування ССпО
військовослужбовцями
ініціювала створення
військової служби за
документального фільму “Гарт контрактом Головного
Сталевих”, який висвітлює один управління персоналу
Контактні телефони:
Генерального штабу
(044) 279-22-42, 279-00-05, 244- із етапів відбору до
Кваліфікаційного курсу
ЗСУ; інструктор
90-47
підготовки інструкторів (далі,Q- навчального Центру
Вхід за службовими
course).
ССпО, один із
посвідченнями та картками
небагатьох, хто
http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2222.html?PrintVersion
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