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ТОП
ЄВРОПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСУВАВ
БЕЗВІЗ ДЛЯ УКРАЇНИ

ЗА

Європарламент ухвалив у четвер, 6 квітня, законодавчу
резолюцію, згідно з якою Україну переносять до переліку
третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги
для короткострокових подорожей

Безвіз для українців має запрацювати за
півтора-два місяці - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
переконаний, що нинішнє голосування в Європарламенті
за безвізовий режим для України є надзвичайно важливим
як для українців, так і для самої Європи.

Безвіз – українцям, чи дуля – Путіну? І те,
і те непогано… (Аналітика)
Збулося. «За» - 521 депутат Європарламенту, проти - 75,
36 депутатів утрималися. Рахунок переконливий.
Але… «Оце сиджу разом з усіма, чекаю на голосування у
Страсбурзі. Це ж таки остання «станція»
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Гройсман і глави урядів країн Балтії
вимагають від РФ звільнити заручників Заява
Прем'єр-міністри України, Естонії, Латвії та Литви за
результатами зустрічі у Києві підписали спільну
заяву. Документ оприлюднений на Урядовому порталі.

МВФ допускає виділення Україні $4,4 млрд
цього року, але є умови
Україна може отримати нинішнього року ще три транші
від МВФ в загальній сумі $4,4 млрд за умови своєчасного
виконання зобов'язань у рамках програми розширеного
кредитування EFF.

На Закарпатті вандали пошкодили прапор
Угорщини
На Закарпатті неподалік міста Берегово вандали
пошкодили прапор Угорщини. Про це у Твіттері написав
міністр закордонних справ Павло Клімкін.

2,5 тисячі сакур для України: посол Японії
і глава МІП посадили дерево у дворі
Укрінформу
Посольство Японії в Україні розпочинає кампанію із
висадження сакури на всій території нашої держави, щоб
якомога більше українців мали змогу насолодитися
красою цих дерев.

АТО: бої в Авдіївці тривали понад вісім
годин (Карта)
Минулої доби в Авдіївці бойові дії з перервами тривали
понад 8 годин, а у районі Донецького аеропорту бойовики
застосовували снайперські гвинтівки.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Облава
на
ринку
затримали 60 людей

в

Сімферополі:

На центральному ринку Сімферополя в результаті облави
затримано близько 60 жителів Криму. Про це повідомляє
глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр
Смедляєв.

Справа
"кримських
диверсантів":
Сулейманов визнав провину
У четвер в окупованому Криму "суд" розпочав розгляд
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У четвер в окупованому Криму "суд" розпочав розгляд
справи так званого диверсанта Редвана Сулейманова,
який визнав свою провину, але не згоден з розміром
завданої ним шкоди.

БЕЗПЕКА - ФОРУМ
Україна втратить підтримку Заходу, якщо
відступить від “Мінська” - Йованович
Якщо Україна відійде від Мінських домовленостей, вона
втратить підтримку західних партнерів. Таку думку
висловила Надзвичайний і повноважний посол США в
Україні Марі Йованович...

Прем'єр Естонії: Наше головування в ЄС
— можливість для України показати
реформи
Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас переконаний, що
головування Естонії в ЄС - чудова можливість для України
посилити партнерство.

Агресія Кремля зростає з наближенням
виборів президента РФ - Порошенко
Агресивність Росії зростатиме у міру наближення
президентських виборів 2018 року, щоб відволікти увагу
громадян РФ від внутрішніх проблем, і Захід має бути
готовий дати спільну з Україною відповідь на ...

Горбулін вказав на “ахілесову
санкцій проти РФ

п’яту”

Директор
Національного
інституту
стратегічних
досліджень Володимир Горбулін вважає, що Європі
потрібно розробити нову більш дієву систему санкцій
проти Росії, які дадуть змогу запобігти майбутнім
військовим конфліктам.

ЕКОНОМІКА
Україна
планує
збільшити
експорт
харчової продукції до Саудівської Аравії
Україна планує збільшити кількість підприємств, які мають
право на експорт м'яса птиці до Королівства Саудівської
Аравії, налагодити експорт яловичини та розширити
асортимент експорту харчової

НБУ назвав умову послаблення санкції
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НБУ назвав умову послаблення санкції
проти російських держбанків
Україна може послабити обмеження щодо діяльності
державних російських банків лише у разі поліпшення
ситуації з безпекою. Про це йдеться у відправленому
листі на ім'я директора-розпорядника МВФ

Німецька делегація оцінила вартість
добудови
Подільсько-Воскресенського
мосту в €350 млн
Вартість
завершення
будівництва
ПодільськоВоскресенського мосту у Києві становить близько 350 млн
євро. Про це повідомив федеральний міністр транспорту
та цифрової інфраструктури Німеччини

СУСПІЛЬСТВО
У КМДА розказали, як отримати препарати
за програмою «Доступні ліки»
Київ готовий до реалізації державної програми «Доступні
ліки», завдяки якій пацієнти із серцево-судинними
захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом 2
типу отримуватимуть ліки безкоштовно.

Рада захистила права працівників перед
виходом на пенсію
Верховна Рада ухвалила Закон про захист прав
працівників передпенсійного
віку.
Як
повідомляє
кореспондент Укрінформу, закон «Про внесення зміни до
статті 42 Кодексу

Рада
покращила
соціальний
військовослужбовців

захист

Народні депутати ухвалили закон "Про внесення змін до
деяких законів України щодо підвищення
рівня
соціального захисту військовослужбовців та членів їх
сімей".

З 1 травня пенсії зростуть для 8 мільйонів
українців - Розенко
З 1 травня 2017 року відбудеться перше підвищення
мінімального розміру пенсій на 10%, яке стосуватиметься
8 млн пенсіонерів. Про це під час «прямої лінії» на KP.UA
заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, пов
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