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ТОП
Меморандум з МВФ передбачає пенсійну
реформу в Україні з січня-2018
Верховна Рада України мусить ухвалити закон про
пенсійну реформу до кінця поточного місяця, а сама
реформа має набути чинності з початку 2018 року.

Росії не була потрібна
Євробаченні - Порошенко

участь

у

Україна не допустила провокації, на яку пішла Росія з
вибором учасниці Євробачення. Про це Президент
України Петро Порошенко заявив на брифінгу в ході
офіційного ...

Рада не змогла обрати членів Рахункової
палати
За призначення 9 членів Рахункової палати проголосувало
211 народних депутатів з необхідних 226. Раніше
парламентський комітет з питань бюджету рекомендував
обрати парламенту

Абонентська плата за газ: буде, але не
так (Аналітика)
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так (Аналітика)
Абонплату за газ притримали. До з’ясування нюансів та
заради адаптації. А раніше про це подбати, ні?..

Нацбанк збільшив ліміт купівлі валюти
для населення
Національний банк України пом'якшив обмеження з
продажу валюти населенню з 12 тис. грн в день до 150
тис. грн в день в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

МОЗ оприлюднив реєстр препаратів за
програмою "Доступні ліки"
Повний реєстр ліків-учасників програми "Доступні ліки" уже
оприлюднено. Про це поінформувала на своїй сторінці у
Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

СХІД
Бойовики зухвало порушують "тишу" в
АТО: за день – 26 обстрілів, троє
поранених
Станом на 18.00 вівторка російсько-терористичні
підрозділи продовжують зухвало та цинічно порушувати
режим "тиші" на Донбасі. З початку доби було здійснено
26

Червоний Хрест спрямував понад 500 млн
на допомогу постраждалим від конфлікту
на Сході України
Комітет Червоного Хреста в Україні за підтримки
міжнародних партнерів витратив понад 500 млн грн на
допомогу більш як 1 мільйону людей із числа ВПО та ...

УКРАЇНА І СВІТ
Україна
отримала
€600
макрофінансової
допомоги
Порошенко

мільйонів
ЄС
-

Європейський Союз переказав Україні другий транш
макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів

Порошенко подякував Латвії за співпрацю
та допомогу в оборонній галузі
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та допомогу в оборонній галузі
Президент України Петро Порошенко, який перебуває з
офіційним візитом у Латвійській Республіці, подякував
Латвії за співпрацю та .допомогу в підвищенні
обороноздатності та реформуванні ЗСУ..

Україна і Латвія продовжать роботу з
повернення
вкрадених
фінансових
активів
Україна і Латвія домовилися про подальшу роботу щодо
повернення нашій державі вкрадених фінансових активів.

У
Європарламенті
зареєстрували
поправку, яка може заблокувати безвіз
для України
У Європарламенті кілька представників політичної групи
"Європа свободи і прямої демократії" виступили проти
надання безвізового режиму для українських громадян.

Росія намагається заблокувати в Радбезі
ООН дебати про права людини
Росія намагається не допустити проведення в Раді
Безпеки ООН дебатів про порушення прав людини як
одного з головних причин конфліктів. Про це повідомляє
«Радіо Свобода».

Україна та Канада співпрацюватимуть у
сфері кіберзахисту - Полторак
Оборонні
відомства
України
та
Канади
співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту. Про це заявив
міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє
прес-службаоборонного відомства.

У Freedom House сказали, що може
спровокувати в Україні «турбулентність»
Американська дослідницька організація Freedom House
прогнозує поступове відродження економіки в Україні
цього року, а також політичні реформи в країні.

Україна вимагає від Росії скасувати
призов кримчан на військову службу
Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії
скасувати призов на військову службу громадян, які
проживають
на
тимчасово
окупованій
території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь..
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УКРАЇНА
Конфлікт на Донбасі обходиться Україні
до 0,9% ВВП – оцінка МВФ
Втрати української економіки від тривалого збройного
конфлікту на Донбасі, цього року обійдеться Україні до
0,9% від ВВП. Таку оцінку висловив у вівторок під час
телефонної конференції голова місії МВФ в Україні ...

Після траншу МВФ резерви зростуть до
$16,1 мільярда - НБУ
Після отримання четвертого траншу від МВФ міжнародні
валютні резерви України зростуть до 16,1 млрд дол. Про
це на брифінгу сказав заступник голови Нацбанку Олег
Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

МВФ прогнозує зростання ВВП України
цьогоріч на 2%, наступного - 3,2%
Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз
основних економічних показників України на період до
2018 року, відповідно до якого очікує зростання ВВП
країни до 2% цього року та до 3,2%

Дефіцит держбюджету становитиме 3,1%
ВВП - прогноз Світового банку
Про це на прес-конференції сказав провідний економіст
та керівник програми по Білорусі, Молдові та Україні
Фарук Kxан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справа Хізб ут-Тахрір: голодувальник
вимагає передати його на територію
України
Затриманий російськими силовиками у справі «Хізб утТахрір» кримчанин Руслан Зейтуллаєв, який оголосив ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Сергій
Томіленко,
в.о.
голови
Національної спілки журналістів України
(Інтерв'ю)
Ми живемо у час, коли журналістів ні за що ув'язнюють,
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Ми живемо у час, коли журналістів ні за що ув'язнюють,
судять, коли їм палять машини або відбирають чи
розбивають техніку. Ми живемо у час, коли людям
доводиться часом з-за грат ...

Забужко: Закарпаття так само готували
під Орбана, як Донбас під Путіна
(Інтерв'ю)
Із Оксаною Забужко ми зустрілися в Ужгороді, пані Оксана
привезла на Закарпаття у рамках місцевого літературного
фестивалю кілька публічних виступів. Один із них – за ...

СУСПІЛЬСТВО
Найуспішніше на повернення Криму
працюють Нацрада, МЗС і Мінінформ
Українці вважають діяльність Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення, міністерств закордонних
справ та інформаційної політики найуспішнішою в
питаннях повернення Криму до складу України.

Нова партія квитків
очікується 10 квітня

на

Євробачення

Ще
одна
партія
квитків на
пісенний
конкурс
Євробачення-2017 з'явиться у продажі на сайті
офіційного квиткового агента Concert.ua у понеділок, 10
квітня.

Вітаємо у Києві: англомовний відеогід до
ЧС з хокею і Євробачення 2017 (Відео)
Що робити, якщо раптом поруч не знайдеться людей, які
розмовляють англійською мовою. Українське національне
інформаційне агентство «Укрінформ» презентує відеогід ..
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