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ТОП
МВФ виділив Україні транш у $1 мільярд
Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення
Україні одного мільярда доларів. Про це повідомив
Президент України Петро Порошенко в Твітері.

Поліція Києва, Харкова та Дніпра посилює
заходи безпеки через теракт у РФ
Інформацію про українців, які могли постраждати
внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербургу, наразі
немає. Про це повідомляє Департамент консульської
служби України у Твіттері.

Корчак обіцяє судитися
адміністратором НАЗК

із системним

Оскільки за роботу сайту Єдиного реєстру електронного
декларування відповідає системний адміністратор, то
Національне агентство з питань запобігання корупції
(НАЗК) має намір подати на нього до суду.

Єфремов вивів у свої фірми за кордоном
мільйони доларів - ФБР
Колишній депутат від Партії регіонів Олександр
http://archive.sendpulse.com/10607408/?_ga=1.51531753.1343383106.1487161111
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Колишній депутат від Партії регіонів Олександр Єфремов,
перебуваючи
на
посаді
глави
Луганської
облдержадміністрації, переказав мільйони доларів на
рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.

Європарламент цього тижня проголосує
за безвіз для України
Європарламент цього тижня проведе дебати та
проголосує за надання безвізового режиму для
українських громадян. Дебати з цього питання
заплановані на 5 квітня

ФСБ підриває Росію-2? (Аналітика)
По слідах теракту в Петербурзі. Надто вже ця ситуація
нагадує той самий 1999 рік. У понеділок, приблизно о
14.40 за московським часом в третьому вагоні потяга на
перегоні між станціями Сінна площа і ...

СХІД
АТО: бойовики стріляють із 120-мм
мінометів, загинули двоє українських
воїнів
Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої
групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні

Бойовики порушують "тишу" на всіх
напрямках,
Авдіївку
накрили
з
мінометів (Карта)
Незважаючи на загальну деескалацію, бойові дії тривають
практично по всьому фронту. Про це на брифінгу
повідомив речник Міністерства оборони України ...

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко обговорив з Меркель
Олландом агресію РФ на Донбасі

та

Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з Канцлером Федеративної Республіки Німеччина
Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа
Олландом.

Порошенко затвердив ЗВТ між Україною
та Канадою
Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про
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Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про
ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та
Канадою", ухвалений Верховною Радою України 14
березня 2017 року.

Україна може купувати в США половину
від потреби в антрацитах - Насалик
Україна може за рік поставити близько 2,5 млн тонн
антрацитового вугілля з США. Про це у коментарі
журналістам розповів міністр енергетики та вугільної
промисловості України Ігор Насалик,

У Раді просять експертів ЄС дати оцінку
законопроектам
про
подвійне
громадянство
Голова парламентського комітету з питань прав людини,
нацменшин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря
направив листи до інституцій Євросоюзу щодо надання ...

Суд не віддав російському "Лукойлу"
одне з найбільших хімічних підприємств
України
Львівська прокуратура відстояла в апеляційному порядку
рішення Івано-Франківського суду щодо незаконності

Адвокат Полозов подав скаргу на дії ФСБ
Російський адвокат Микола Полозов подав скаргу на
постанову
Київського
райсуду
Сімферополя,
що
відмовився визнати дії слідчого ФСБ щодо нього
незаконними.

УКРАЇНА
Наглядова рада Суспільного мовлення
закликає ЄМС поважати суверенітет
України
Члени Наглядової ради закликають директора ЄМС Інгрід
Делтенре та в її особі Європейську мовну спілку поважати
суверенітет України, не перетворювати її на інструмент ...

Зміни до закону про е-декларування:
Президент ініціює створення робочої
групи
Президент України Петро Порошенко ініціює створення
робочої групи з напрацювання змін до закону "Про
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робочої групи з напрацювання змін до закону "Про
запобігання корупції" щодо електронного декларування.

Порошенко про е-реєстр відшкодування
ПДВ: Україна йшла до цього дня 21 рік
Запровадження
електронного
адміністрування
повернення ПДВ є одним з важливих етапів, який має
величезну антикорупційну складову. Про це на нараді
щодо початку роботи в Україні електронного реєстру
автоматичного

ЕКСКЛЮЗИВ
Чому
Тіллерсон
(Аналітика)

образив

Лаврова

Явно недипломатичний «жарт» держсекретаря міністри
країн НАТО зустріли оплесками. Це – вирок «чекістам». 1
квітня
держсекретар
США
Рекс
Тіллерсон
у
неформальній

Михайло
Алексєєв,
професор
Університету Сан-Дієго (США) (Інтерв'ю)
Війна та демократія. Вплив війни на демократію. Вплив
війни на геополітичну орієнтацію. Дослідження на таку ...

Ола Мельциг, директор з виробництва
шоу
Євробачення-2017,
висловив
упевненість,
що все буде вчасно
(Інтерв'ю)
Сьогодні все більше та більше говорять про організаційні
проблеми І конфлікт з Росією, що негативно відбивається

СУСПІЛЬСТВО
Першим головою Української кіноакадемії
став режисер Іллєнко
За даними опитування, проведеного на замовлення
Мінінформполітики, 86% українців хотіли б, аби Крим
повернувся до складу України. Про це сказала радник ...

Стець задекларував доходи і видатки:
зарплата, депозити, будинок, квартири
Міністр інформаційної політики Юрій Стець задекларував
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Міністр інформаційної політики Юрій Стець задекларував
за 2016 рік зарплату в сумі 149 тис.грн, відсотки з
депозиту в "ПриватБанку" в сумі 11 тис. грн, пенсію в сумі
128 тис. грн. та страхові виплати - 119 тис.грн.

Пенсію можна оформити без прив’язки до
місця проживання - Розенко
З початку 2017 року пенсію можна оформити без
прив’язки до місця проживання, в будь-якій точці
країни. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» сказав віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко,..

Російська
гумористка
Воробей
скаржиться, що її не пустили в Україну
Російська гумористка й актриса Олена Воробей заявила,
що їй відмовили у в'їзді в Україну. Про це вона повідомила
у своєму Instagram.
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