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ТОП
Переддень голосування: Європарламент
підтримав безвіз для України
Напередодні голосування у четвер резолюції про
скасування візового режиму для українських громадян
представники найбільших політичних груп ...

Нацбанк отримав транш МВФ і поклав у
резерв
На рахунок Національного банку надійшов черговий транш
за програмою розширеного фінансування МВФ, кошти за
четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли
кількома частинами у різних

Україна закликає ООН не говорити, а
реагувати на звірства Асада
Рада Безпеки ООН повинна перейти від красномовних
обговорень до рішучих дій, що покладуть край
застосуванню хімічної зброї в Сирії, прийнявши
резолюцію, яка передбачає такі дії.

Питання

летальної

зброї

для

України

розглядають і в Конгресі, і у Білому домі –
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розглядають і в Конгресі, і у Білому домі –
сенатор
Можливість надання Україні летальної зброї та
нелетальної військової допомоги обговорюється зараз в
обох палатах Конгресу США, а також на рівні ...

Україна може розраховувати на підтримку
Данії – Королева Маргрете ІІ
Президент України Петро Порошенко під час аудієнції у
Королеви Данії Маргрете ІІ отримав запевнення Її
Величності, що Україна й надалі може впевнено
покладатися на солідарність та підтримку її держави.

Гройсман про земельну реформу: Продаж
- тільки українцям і в межах 200 га
Уряд у результаті земельної реформи прагне сприяти
створенню невеликих фермерських господарств, що
забезпечить економічне зростання та стане серйозним
поштовхом для розвитку України.

Чому в СБУ нема питань до «Comedy
Woman»? (Аналітика)
Дивна вибірковість, коли одних російських артистів
пускають в Україну з концертом, а інших – ні. Це #зрада
чи щось інше? 30 березня в Національному палаці
мистецтв «Україна»
відбувся
виступ
російського
гумористичного

СХІД
Штаб: інтенсивність обстрілів
найгарячіше - в секторі "М"

зросла,

Незважаючи на запровадження режиму припинення вогню
на лінії бойового зіткнення, інтенсивність ворожих
обстрілів минулої доби знову зросла.

Геращенко назвала ключові питання
"нормандської" зустрічі в Мінську
Представник
України
в
гуманітарній
підгрупі
Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє,
що ключовими питаннями на зустрічі ...

НАТО
НАТО дасть українським саперам понад
мільйон євро
НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби з
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НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби з
розмінування ДСНС. Про це заявила журналістам перший
заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко,

Росія переселяє до окупованого Криму
мешканців Сибіру - нардеп
Росія всупереч міжнародним зобов'язанням переселяє до
окупованого
нею
Криму
російських
громадян,
представників Сибіру. Про це заявила народний депутат

ПА НАТО засудила Росію за підтримку
бойовиків на Донбасі
Парламентській асамблеї НАТО засуджують Російську
Федерацію за порушення нею Мінських угод та підтримку
бойовиків на сході України. Про це заявила заступник
голови ПА НАТО Раса Юкневічене під час засідання

Київ подасть заявку на проведення в
Україні сесії ПА НАТО
Українська делегація в Парламентській асамблеї НАТО
ініціюватиме проведення однієї з сесій організації в
Україні. Про це повідомила перший заступник Голови
Верховної Ради Ірина Геращенко на ...

УКРАЇНА І СВІТ
МЗС України: Треба використати
важелі впливу на Пхеньян

всі

Україна
глибоко
стурбована
черговим
запуском
балістичної ракети КНДР і засуджує систематичні
порушення Пхеньяном резолюцій Ради Безпеки ООН. Про
це йдеться у заяві МЗС.

Кабмін затвердив угоду про залізничнопоромне сполучення з Грузією
Кабінет міністрів України підтримав проект постанови про
затвердження угоди між КМУ та урядом Грузії про
організацію прямого міжнародного залізнично-поромного
сполучення через порти України і Грузії.

Україна-Канада:
наступним
кроком
співпраці стане відкриття ринку зброї –
Саджан
Наступним кроком співпраці в оборонній сфері між
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Наступним кроком співпраці в оборонній сфері між
Канадою та Україною стане відкриття ринку зброї. Про це
заявив міністр національної оборони Канади Харджит
Саджан, повідомляє прес-служба Міноборони України.

МЗС зацікавився "вояжем" мера Ялти до
Італії
Міністерство закордонних справ України перевіряє
інформацію про поїздку підконтрольного Кремлю глави
ялтинської адміністрації Андрія Ростенка до Італії.

УКРАЇНА
Рада
дозволила
приватизувати гуртожитки

безкоштовно

Народні депутати ухвалили закон "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Новий закон про е-декларації можуть
використати проти антикорупційників –
HRW
Останні
законодавчі
зміни,
які
вимагають
від
антикорупційних активістів і журналістів декларувати свої
доходи, можуть бути використані для покарання
журналістів-розслідувачів та їхніх колег у боротьбі з ...

ЄСПЛ за рік присудив українцям понад
€1,2 мільйона компенсації від держави
Україна залишається серед країн, відносно урядів яких
громадяни відкрили впровадження у Європейському суді з
прав людини.

Forex Club спрогнозував темпи зростання
економіки України у 2017-2018
Економічне зростання України в 2017-2018 роках, за
оцінкам аналітиків Forex Club, може бути досягнуто за
рахунок збільшення експорту,

Укрнафта у змові з Приватом “нахімічила”
майже 140 мільйонів — ГПУ
Причиною обшуків в “Укрнафті” у Генпрокуратурі
називають
умисне
надання
неправдивих
даних
Аукціонному комітету, що завдало шкоди на понад сотню
мільйонів.
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СУСПІЛЬСТВО
Чорнобильський біосферний заповідник
отримав "свідоцтво про народження"
У
межах 30-кілометрової зони
ЧАЕС
створено
Чорнобильський
радіаційно-екологічний
природний
заповідник.

У 2017 році Пасхальна корзина
середньому коштуватиме 569 грн

в

У поточному році вартість Пасхальної корзини зросла на
27%, у порівнянні з 2016 роком, і в середньому складе 569
гривень.

Про цікавинки для гостей Євробачення
На «Євробачення» на гостей чекають 3D-mapping-show,
розважальні локації, «Kyiv art week» і багато інших
цікавинок. Про це розповів заступник голови КМДА Олексій
Резніков, повідомляє сайт КМДА.

Уряд погодив порядок видачі дозволу на
ввезення книжок з РФ
Кабмін підтримав проект постанови «Деякі питання видачі
(відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення
видавничої продукції,
що
має
походження
або
виготовлена
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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