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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
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
півторадва 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.

Транши від МВФ і ЄС покладено у резерви
НБУ
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
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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 сайті
Мінфіну українською мовою.

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.

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.

Клімкін: Дії Трампа в Сирії  достойна
відповідь на застосування хімзброї
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив,
що бомбардування сирійських позицій США  це достойна
відповідь на застосування хімічної зброї.

У
Порошенка
розповіли
"нормандської" зустрічі в Мінську

деталі

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

Україні потрібні сміливі рішення НАТО 
заступник Генсекретаря Альянсу
Зараз Україні потрібні сміливі рішення від НАТО. Про це
заявила заступник Генерального секретаря НАТО Роуз
Геттемюллер під час зустрічі із Прем'єрміністром України

Україна й Данія підписали енергетичний
меморандум
У Данії українська делегація підписала Меморандум про
взаєморозуміння у сферах енергоефективності та
відновлюваної енергетики між двома країнами.
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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 Україн

Оборонна угода УкраїнаКанада: посол
розповів про п’ять основних напрямків
Оборонна угода з Канадою полегшить вирішення багатьох
завдань та сприятиме реформуванню України. Про це
кореспондентові Укрінформу розповів посол України в
Канаді Андрій Шевченко.

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)
Абонплату за газ притримали. До з’ясування нюансів та
заради адаптації. А раніше про це подбати, ні?..

Поліція Києва, Харкова та Дніпра посилює
заходи безпеки через теракт у РФ
Інформацію про українців, які могли постраждати
внаслідок вибуху у метро СанктПетербургу, наразі
немає. Про це повідомляє Департамент консульської
служби України у Твіттері.

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.

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

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

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.
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