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ТОП
Головою Суспільного
Зураб Аласанія

мовлення

став

За підсумками засідання Наглядової ради НСТУ, під час
якого всі 8 кандидатів представляли свої концепції
розвитку Суспільного мовлення, головою НСТУ було
обрано Зураба Аласанію.

Гонтарева - геть! Чи спасибі? (Аналітика)
Голова Нацбанку подала у відставку. На піку слави чи
ганьби, поки не зрозуміло – історія розсудить. Скандали і
тиск політиків усіх мастей та скривджених бізнесменів,
інформаційний бруд (а, по суті, неоголошена війна),

Нафтогаз підписав меморандум з двома
європейськими трейдерами
НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" підписали
меморандум
про
взаєморозуміння
з
італійським
оператором
газотранспортної
мережі
Snam
та
словацьким - Eustream.

МЗС Канади: Україна - одна з головних тем
саміту G7
Міністри закордонних справ країн "Великої
http://archive.sendpulse.com/a2b46916/?_ga=1.110341701.1343383106.1487161111
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Міністри закордонних справ країн "Великої сімки"
обговорять під час саміту підтримку України. Про це
заявили у міністерстві закордонних справ Канади,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Київ засуджує нелегітимні вибори
"референдум" в Південній Осетії

і

Міністерство закордонних справ України засудило
проведення російським окупаційним режимом так званих
"виборів
президента"
і
"референдуму
щодо
перейменування цього регіону Грузії на "республіку
Південна Осетія - держава Аланія".

Україна vs Росія: суд ООН оголосить
рішення 19 квітня
Рішення Міжнародного суду ООН за позовом України
проти Російської Федерації оголосять 19 квітня. Про це
повідомляється в заяві суду.

ПРАВОПОРЯДОК
У ДУС кажуть, що німецькі лікарі
підтвердили діагноз Насірова з Феофанії
У Державному управлінні справами заявляють, що
Університетський кардіологічний центр Фрайбурга надав
незалежний висновок, що медики Клінічної лікарні
«Феофанія» встановили Роману Насірову

Злочини проти Майдану: обвинувальний
акт щодо трьох екс-беркутівців скерували
до суду
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт
стосовно трьох колишніх працівників батальйону «Беркут»
за фактом катування ...

Холодницький не виключає, що слідство у
справі Охендовського продовжать
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Назар Холодницький не виключає, що слідство у справі
голови
Центральної
виборчої
комісії
Михайла
Охендовського може бути продовжене ще на 2 місяці.

СБУ затримала ділка часів Януковича, що
відмивав гроші Нафтогазу
Співробітники Служби безпеки України затримали у
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Співробітники Служби безпеки України затримали у
Луганській області учасника газових оборудок часів
Януковича. Цю інформацію оприлюднив прес-центр
Служби Безпеки України.

Шокін не прийшов до ВАСУ на розгляд
власного позову
Вищий адміністративний суд (ВАСУ) переніс розгляд
позову колишнього генпрокурора Віктора Шокіна про
поновлення його на посаді на 15 годину 20 квітня. Про це
оголосив головуючий у цій справі суддя

СХІД
Бойовики порушують “тишу” на всіх
напрямках, сектор “М” - найгарячіший
Найбільшу кількість порушень режиму тиші минулої доби
зафіксовано на Маріупольському напрямку, де бойовики
здійснили 27 обстрілів.

УКРАЇНА І СВІТ
У Литві пояснили, як спрацював би “план
Маршалла” для України
Реалізація так званого “плану Маршалла” для України,
який підтримала Європейська народна партія (ЄНП),
дозволила би підняти зростання української економіки до
6-8% з нинішніх 2%.

Україна співпрацюватиме з Аргентиною в
галузі сільського господарства
Україна та Аргентина співпрацюватимуть у сфері
тваринництва, виноградарства та виноробства, науковотехнологічного розвитку, а також планується спільне
створення логістичного центру та аграрних кооперацій.

За рік дозвіл на в'їзд до Криму отримали
близько 70 іноземних ЗМІ
Впродовж останнього року дозвіл на в'їзд на територію
Криму через українську територію отримало близько 70
іноземних ЗМІ. Про це у понеділок на прес-конференції в
Укрінформі заявила перший заступник міністра ...

УКРАЇНА
Облгази націоналізують. Нацкомісія вже
розробила закон
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розробила закон
Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, розробила
проект закону про повернення газорозподільчих мереж у
власність держави.

Приватбанк у ніч перед націоналізацією
провів шахрайських операцій на 16
мільярдів - Гонтарева
В останню ніч перед націоналізацією ПриватБанк провів
шахрайських операцій на понад 16 млрд грн.

В Україні з ринку виводять іще один банк
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення
про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ
"Фінбанк". Про це повідомляє прес-служба ФГВФО. "На
підставі рішення правління Національного банку України

У МЗС презентували відео про реформи в
Україні
Міністерство закордонних справ презентувало відеоролик
«Ukraine is making progress», присвячений прогресу
реформ в Україні. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Голова Фонду держмайна йде у відставку
Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус
повідомив, що йде у відставку. Про це йдеться в заяві
Білоуса, оприлюдненій у понеділок на сторінці Фонду
держмайна уFacebook.

НКРЕКП скасувала абонплату за газ
Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала
абонплату за газ. Таке рішення ухвалено на засіданні у
понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

ЕКСКЛЮЗИВ
З угорцями на Закарпатті треба вести
дискусії
про
перманентний
сепаратизм (Інтерв'ю)
Тема «угорського сепаратизму» у вітчизняних медіа
спливає перманентно - і що примітно, останнім часом
напрочуд регулярно.
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Були
б
кістки
наросте (Аналітика)

цілі,

а

м'ясо

Україна може повернути свої підприємства на Донбасі
тільки разом з територією. Окремо не вийде. Холдинги
«Метінвест» та ДТЕК Ріната Ахметова припинили трудові
відносини з

Томагавки для Путіна:
гопнику (Аналітика)

попередження

У Кремлі правильно зрозуміли «посилку» Трампа у
вигляді «Томагавків». Вони припасені для всіх «друзів»
Асада. Ракетний удар США по сирійській авіабазі Шайрат
протверезив Кремль, нагадавши
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