07.04.2017

Єдина країна - Дайджест новин (07.04.17)

Єдина країна - Дайджест новин (07.04.17)

ТОП
Порошенко заявив про підтримку дій США
проти Асада
Президент України Петро Порошенко у телефонній
розмові з Віце-Президентом США Майком Пенсом
висловив підтримку діям Сполучених Штатів для
запобігання ...

Деталі "нормандської" зустрічі в Мінську
У Мінську відбулася зустріч у "нормандському форматі" на
рівні дипломатичних радників лідерів України, Німеччини,
Франції та РФ, під час якої Росію закликали розблокувати
звільнення заручників на

Турчинов і заступник генсека НАТО
обговорили протидію гібридним загрозам
Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає удар,
завданий крилатими ракетами США по військовому
об’єкту в Сирії, адекватною та своєчасною реакцією на
застосування союзником РФ Башаром Асадом хімзброї
проти

Клімкін попереджає, що можуть
додаткові перевірки на кордоні з ЄС
http://archive.sendpulse.com/bf2e4c72/?_ga=1.18460537.1343383106.1487161111
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додаткові перевірки на кордоні з ЄС
Міністр закордонних справ Павло Клімкін нагадує, що із
сьогоднішнього дня у Євросоюзі починає діяти новий,
жорсткіший безпековий регламент для пропуску громадян
через кордон

Євросоюз готовий інвестувати в НСТУ
мільйони - Мінгареллі
Європейський Cоюз очікує, що український уряд виділить
на Суспільне мовлення необхідні додаткові кошти, і
заявляє про свою готовність ...

Луценко: екс-протоієрей хотів продати
викрадені
реліквії
Митрополита
Володимира
Прокуратура затримала екс-протоієрея, який намагався
продати за півмільйона доларів старовинні церковні
реліквії,
які
належали
покійному
Митрополиту
Володимиру.

Українські
кулаки
Америку (Аналітика)

підкорюють

Одразу троє українських боксерів – Ломаченко, Усик і
Гвоздик вийдуть на американський ринг в один вечір.
Цими вихідними станеться знакова подія для
українського професійного боксу. В ніч з 8 на 9...

ПРАВОПОРЯДОК
Вбивство
Вороненкова:
у
запевняють, що розслідування
просунулося

поліції
значно

Національна поліція значно просунулася у розслідуванні
вбивства
екс-депутата
Держдуми
РФ
Дениса
Вороненкова...

Суд почав
торнадівцям

оголошувати

вирок

екс-

Оболонський районний суд столиці почав оголошувати
вирок тринадцятьом колишнім бійцям роти "Торнадо". Як
повідомляє кореспондент Укрінформу, суддя зачитує
вирок за зачиненими дверима, оскільки наразі ...

ТОЧКА ЗОРУ
Націоналісти,

євроскептики

й

позафракційні: хто в ЄП був проти безвізу
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позафракційні: хто в ЄП був проти безвізу
Україні
Найбільше голосів проти надання Україні безвізового
режиму у Європарламенті віддали дві політичні групи
крайньої
націоналістичної
ідеології,
а
також
позафракційні.

«Томагавки»
реакцію

запустили

ланцюгову

Військовий удар США принципово змінив характер
стосунків між Росією та Заходом США таки наважилися
на швидку і адекватну відповідь на застосування Асадом і
Путіним.

Російський політолог пояснив, чому
повернення Криму Україні вигідне Москві
Росія повинна повернути Крим Україні щоб повернутися
до ліги цивілізованих країн. Таку думку висловив
російський політолог та історик Андрій Зубов у коментарі
кореспонденту Укрінформу.

УКРАЇНА
Україна спільно з Китаєм реалізує
інвестпроект у сфері видобутку уранових
руд
Китай
готовий
інвестувати
в
освоєння
Новокостянтинівського родовища уранових руд та
будівництво шахти на його базі.

Порошенко
підписав
закон
компенсацію
50%
вартості
ветеранам АТО

про
житла

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який
передбачає компенсацію ветеранам АТО та внутрішнім
переселенцям половини вартості житла.

Гройсман анонсував збільшення зарплати
медикам завдяки реформі
Реформа системи охорони здоров'я передбачає, в тому
числі, збільшення рівня заробітних плат не лише лікарям,
але і медпрацівникам середньої ланки.

Розенко анонсував два підвищення пенсій
у 2017
Підвищення розміру пенсії для 8 мільйонів громадян
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Підвищення розміру пенсії для 8 мільйонів громадян
України планово відбудеться двічі – з 1 травня та з 1
грудня 2017 року. Загалом, зростання соціальних
стандартів очікується більш ніж на 10%.

У реформі від уряду зростання пенсійного
віку немає
Урядовий проект пенсійної реформи,
представлений найближчим часом, не
збільшення пенсійного віку, натомість
побудову

який буде
передбачає
передбачає

СУСПІЛЬСТВО
Громадяни скаржаться на корупцію –
Урядовий контактний центр
Слово «корупція» кожен українець чує майже щодня. Ця
проблема, на жаль, є однією з основних, що заважає
сталому розвитку нашої держави. Згідно із Законом
України ...

Бійки заради лайків: у соцмережах
з’явилися нові агресивні групи
У соціальних мережах з'явилися нові агресивні групи, які
спонукають підлітків на побиття однолітків заради "лайків"
і перемоги відповідного відео.

Молодь вже менше піддається пропаганді
путінського
режиму
російський
політолог
Російський політолог та історик Андрій Зубов заявив, що
російська молодь вже менше піддається пропаганді
путінського режиму, ніж старше покоління.

Стало відомо, хто проведе екскурсії для
гостей Євробачення
Екскурсії для гостей Євробачення-2017 проводитимуть
компанії "Цікавий Київ" та City sightseeing bus. Про це
повідомляється на сайті "UA:Перший".

Бігаємо, косплеїмо, смакуємо: марафон
фестивалів на вихідних
Весна прийшла і наша "Афіша" вибухає від кількості
фестивалів, спортивних івентів та різноманітних цікавих
подій.
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Віталій Кличко хоче зробити Контрактову
площу туристичною перлиною
Столична влада планує здійснити реконструкцію
Контрактової
площі
та
вулиці
Сагайдачного
з
облаштуванням пішохідної зони. Про це заявив мер Києва
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