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Топ новини
Біля Мар'їнки українські бійці зіткнулися з
ДРГ бойовиків – штаб АТО
В районі Мар'їнки Донецької області сталося бойове
зіткнення українських бійців з диверсійно-розвідувальною
групою бойовиків. Про це повідомляється...

Канада хоче дозволити експорт зброї до
України
Наступним кроком у розвитку співпраці у оборонній сфері
між Канадою та Україною стане відкриття ринку зброї. Про
це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан...

Меморандум з МВФ: Які "антикорупційні"
зобов'язання взяла Україна
Уряд України зобов'язався посилити на законодавчому
рівні повноваження Національного антикорупційного
бюро (НАБУ) протягом наступних двох місяців, а також
створити
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Повний текст меморандуму України з МВФ
Міністерство фінансів України оприлюднило повний текст
Меморандуму
з
Міжнародним
валютним
фондом. Документ на 34 сторінках з'явився на...

Європарламент сьогодні проведе дебати
щодо безвізу для України
Європарламент у середу проведе дебати та в четвер
проголосує за надання безвізового режиму для
українських громадян. Дебати розпочнуться у другій
половині дня...

Гройсман
не
бачить
збільшення тарифів на газ

підстав

для

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не бачить
реальних підстав для підвищення тарифів на газ. Про це
він сказав у вечірньому ефірі каналу «112 Україна»...

Прем’єр розповів, які п’ять реформ цього
року здійснять в Україні
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав
уже цього року здійснити п’ять реформ, які, за його
словами, вже з наступного року дадуть можливість...

США
поклали
"моральну
відповідальність" за хіматаки в Сирії на
Росію та Іран
Росія і Іран, які підтримують нинішній кривавий режим
Башара Асада в Сирії, розділяють з ним значний тягар
відповідальності за хімічні атаки, які він влаштовує проти...

КНДР знову запустила свою ракету до
Японського моря
КНДР запустила балістичну ракету в напрямку Японського
моря. Про це повідомило південнокорейське військове
відомство, передає Yonhap.

Світ

Комісія
ООН
почала
розслідування
хімічної атаки в Сирії
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хімічної атаки в Сирії
Слідча комісія ООН щодо Сирії розпочала розслідування
хімічної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун у провінції
Ідліб та повідомлень про атаку на медзаклад, де...

Теракт у Пітері: Слідком РФ назвав імена
десятьох загиблих
Слідчий комітет РФ опублікував імена десяти загиблих в
результаті теракту в метро Санкт-Петербурга, для
ідентифікації останків ще чотирьох людей призначена...

ЄС не послабить санкції проти Росії –
посол на слуханнях у Сенаті США
Санкції Європейського Союзу, запроваджені проти Росії
після початку її агресії в Україні, зберігатимуться, доки
Москва не виконає повною мірою Мінські домовленості...

ЄС готовий надати Болгарії додаткову
фіндопомогу для захисту кордонів від
мігрантів
Європейський союз планує, у разі необхідності, виділити
додаткові фінансові засоби для захисту кордонів Болгарії
від нелегальних мігрантів. Про це заявив...

Суд у США відмовився закрити справу
проти Романа Поланські
Суд у Лос-Анджелесі відхилив клопотання адвокатів
режисера Романа Поланскі про закриття порушеної 40
років тому кримінальної справи за звинуваченням...

Україна

Доба в АТО: найгарячіше - під Маріуполем
Ситуація в зоні АТО загострюється. Попри усі
домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму
«тиші» не дотримуються. За минулу добу зафіксовано...

ЗМІ дізналися, з ким мав
Вороненков у день убивства

зустрітися

Екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков у день
убивства

перед

зустріччю

з

іншим
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убивства перед зустріччю з іншим екс-депутатом
Держдуми Іллею Пономарьовим мав зустрітися зі своїм...

Порошенко розказав про варіанти протидії
російській пропаганді
У рамках офіційного візиту Президента України Петра
Порошенка до Латвії він повідомив про те, що в Європі
обговорюється можливість створення...

РФ здійснила проти України більше 7 тис.
кібератак - Полторак
Впродовж останніх трьох років РФ здійснила більше 7 тис
різноманітних кібернетичних атак на Україну. Про це
розповів міністр оборони України Степан Полторак під час

Реформа охорони здоров'я має об'єднати
уряд, парламент і громадськість Гройсман
Реформа охорони здоров'я має об'єднати уряд,
парламент і громадськість заради проведення якісних
змін у цій сфері. На цьому наголосив...

Корчак хоче провести міжнародний аудит
НАЗК
Голова Національного агентства з питань запобігання
корупції Наталія Корчак звернулася до Верховної Ради
України з проханням організувати проведення...

Продаж землі можливий,
українцям - Гройсман

проте

лише

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман допускає,
що продаж землі в обмеженій кількості може бути
дозволений, проте - лише громадянам України.

Вищий спецсуд скасував дострокове
звільнення екс-депутата Лозінського
Вищий спеціалізований суд скасував ухвалу Апеляційного
суду Київської області, що стосувалася дострокового
звільнення колишнього народного депутата...

Геращенко звинуватила голову ПАРЄ у
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Геращенко звинуватила голову ПАРЄ у
знищенні Асамблеї

Перший заступник спікера Верховної Ради Ірина
Геращенко звинуватила президента ПАРЄ Педро
Аграмунта у знищенні Асамблеї. Про це вона написала...

ОБСЄ
планує
збільшити
кількість
спостерігачів в Україні до 800 - Хуг
Кількість спостерігачів Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні планується збільшити з 665 чоловік до
800. Про це сказав перший заступник голови Місії ОБСЄ...

Президент подякував Єврокомісії за €600
мільйонів допомоги Україні
Президент України Петро Порошенко привітав отримання
€600 мільйонів макрофінансовоі допомоги з боку ЄС. Про
це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

Транш МВФ спрямують у резерви
Нацбанку, що має зміцнити гривню Гройсман
Транш у розмірі $1 млрд від Міжнародного валютного
фонду буде направлений на збільшення резервів
Національного банку України, що має позитивно вплинути

Точка зору

Чому під час режиму «тиші» тихо не на
фронті, а в ОБСЄ?
На Донбасі «перемир’я» і - ледве не щодня гинуть наші
хлопці. Чому ж мовчить ОБСЄ, яка це «1 квітня»
анонсувала? З 1-го квітня вкотре було оголошено режим...

Заради Варшави
вбивство

Москва

готова

і

на

Поляки звинуватили росіян у спланованому вбивстві свого
президента. Але є питання: навіщо було йти на такий
ризик? Прокуратура Польщі висунула звинувачення...

Від сировинної економіки
економічного зростання

до

сталого

Як
змінити
парадигму
економічного
розвитку
України? Проблема нашої економіки полягає в тому, що
http://archive.sendpulse.com/379a299e/?_ga=1.117705929.1343383106.1487161111
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України? Проблема нашої економіки полягає в тому, що
відсутність реформ, спрямованих на забезпечення...

Олімпіада без НХЛ: все має свою ціну
Чому олімпійський хокейний турнір без зірок – це реалії
світового спорту. Чому так сталось? Головна причина –
гроші.

Суспільство

5 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюється 135 років від дня народження
В’ячеслава
Липинського
–
українського
історика,
громадсько-політичного діяча, філософа, публіциста...

Україна покращила результат у рейтингу
вільних країн Freedom House
Україна у рейтингу вільних країн Freedom House
покращила свої позиції. Про це повідомляє Espreso.tv з
посиланням на результати рейтингу.

На Євробачення вже продали майже 27
тисяч квитків
На всі 9 подій пісенного конкурсу "Євробачення-2017", що
відбудеться у Києві, продано майже 27 тисяч квитків. Такі
дані озвучив член оргкомітету "Євробачення-2017"...

Забужко: Квоти – це тактика відвоювання
нашого інформпростору
Квоти на український контент на радіо і телебаченні необхідний крок у гібридній війні, це відвойовування
власного інформаційного простору. Про це відома...

Tesla стала найдорожчим автовиробником
у США
Ринкова капіталізація Tesla перевершила рівень General
Motors, таким чином компанія стала найдорожчим
автомобільним виробником у США. Про це пише...
http://archive.sendpulse.com/379a299e/?_ga=1.117705929.1343383106.1487161111
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Ідеальна дружина: китайський вчений
взяв шлюб із створеним ним роботом
Розробник штучного інтелекту Чжен Цзяцзя вирішив
пов'язати своє життя з власним роботом. На думку
видання Mashable, ця подія може бути рекламним трюком

5 квітня: народний календар і астровісник
Сьогодні Никона Печерського; кому клінінг, а кому
кліринг. У церковному календарі сьогодні не лише
«український» день, але й «київський», адже ми...

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

Отправлено через

http://archive.sendpulse.com/379a299e/?_ga=1.117705929.1343383106.1487161111

7/8

05.04.2017

Єдина країна - Україна і світ - 05.04.2017

http://archive.sendpulse.com/379a299e/?_ga=1.117705929.1343383106.1487161111

8/8

