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ТОП
Тіллерсон запевнив Порошенка, що
"підкилимних" домовленостей з Росією не
буде
Президент України Петро Порошенко провів телефонні
консультації з державним секретарем Сполучених Штатів
Америки Рексом Тіллерсоном ...

Асоціація Україна-ЄС: сенат Нідерландів
не чекатиме формування коаліції
Верхня палата парламенту Нідерландів не відкладатиме
голосування щодо завершення ратифікації Угоди про
асоціацію Україна-ЄС до моменту формування коаліції та
нового уряду.

Порошенко обговорив з європейськими
міністрами взаємодію в рамках НАТО
Президент
Петро Порошенко висловив вдячність
Словаччині, Чехії та Угорщині за підтримку суверенітету та
територіальної цілісності України.

Росії

не

Німецького

треба

будити

ведмедя
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Німецького
ведмедя
Коен (Інтерв'ю)

-

Аріель

Американський політолог Аріель Коен виступає в
українських медіа нечасто. Але до Києва на міжнародну
конференцію з безпеки приїхав.

ПРАВОПОРЯДОК
Держзрада Януковича:
дату розгляду

суд

призначив

Оболонський райсуд столиці 4 травня розпочне
розглядати справу про державну зраду екс-президента
Віктора Януковича. Про це Укрінформу повідомила прессекретар суду Інна Свинаренко.

Справа 26 лютого: насильства з боку
Чийгоза на мітингу не було - свідки
захисту
Підозрюваний російською окупаційною
владою
в
організації масових заворушень у Криму Ахтем Чийгоз не
скоював жодних насильницьких дій під час мітингу 26
лютого 2014 року і не спонукав до таких дій учасників
мітингу.

Одеська поліція проведе внутрішнє
розслідування щодо подій на Алеї Слави
Факти
неадекватного
застосування
київськими
поліцейськими спецзасобів, зокрема, кийків і наручників,
до чотирнадцяти активістів Одеси на Алеї Слави під час
відзначення 73-річчя визволення міста від ...

УКРАЇНА І СВІТ
Україна - Туреччина: в інтересах обох
країн
Уряд спільно з владою Туреччини працює над
створенням зони вільної торгівлі. Про це на пресконференції в Уряді повідомив Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман,

Глави МЗС Словаччини і Чехії: треба
виконувати "Мінськ", а не шукати нові
формати
Мінські угоди - це єдиний базовий план врегулювання
збройного конфлікту на сході, тому відкривати дискусію
щодо пошуку нових форматів було б непродуктивним.
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Україна
сподівається
на
отримання
додаткових квот на експорт до ЄС
Переговори України з Європейським парламентом щодо
отриманням додаткових торговельних квот на окремі види
товарів ідуть складно, але український уряд сподівається
на їх успіх.

Тривалість санкцій проти РФ пов'язана з
повним виконанням "Мінська" - G7
Термін дії санкції проти Росії чітко пов'язаний із повним
виконанням РФ зобов'язань в рамках Мінських угод та
повагою до суверенітету України. Про це йдеться у
спільній заяві міністрів закордонних справ країн "Великої
сімки", оприлюдненій по завершенню зустрічі в Італії.

Україна і Польща підготують дорожню
карту щодо примирення двох народів АПУ
Заступник глави Адміністрації Президента України та
керівник канцелярії Президента Польщі домовилися
підготувати проект дорожньої карти з

УКРАЇНА
Гройсман
зробив
повідомлення"

"сенсаційне

Прем'єр-міністр відповів на питання, чи з'явилися у нього
президентські амбіції. "У мене є сенсаційне повідомлення
- у 2019 році я братиму участь у президентських виборах.
Як і всі інші українці я голосуватиму за одного з
кандидатів

Відставка Білоуса стала наслідком його
неефективної роботи
Відставка голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса
стала наслідком його неефективної роботи. Про це на
прес-конференції в уряді повідомив Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман, ...

В Україні відсутні інструменти
справедливого розподілу землі

для

Задля функціонування справедливих ринкових земельних
відносин в Україні необхідно створити земельний банк та
кадастр з урахуванням якості земельної ділянки.

Справа на $500 мільйонів: Ахметов хоче
відсудити у Росії кримські активи ДТЕК
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відсудити у Росії кримські активи ДТЕК
ПАТ "ДТЕК Крименерго" розпочав процедуру вирішення
інвестиційного спору з Росією в рамках Угоди між
Кабінетом міністрів України та урядом РФ про взаємний
захист інвестицій.

Лутковська
вивезла
Донецька 14 ув'язнених

з

окупованого

Із тимчасово окупованого Донецька на підконтрольну
Україні територію у вівторок було вивезено 14 в'язнів. Про
це повідомив керівник секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради з

В Одесі на причалі згоріли 15 будинків, є
постраждалі
В Одесі рятувальники ліквідували пожежу на причалі, в
результаті
якої
згоріли
15
дерев'яних
та
металопластикових приватних будинків на загальній площі
1000 кв.м.

ЕКСКЛЮЗИВ
Рік уряду Гройсмана: успіхи та помилки
(Аналітика)
Роботу Кабміну оцінювали Карл Волох, Олександр Палій,
Борис Кушнірук, Євген Магда і Валерій Димов. Річниця
будь-якого уряду - це завжди привід для підсумків, оцінок
та коментарів.

Росіяни, для вас знову настав
«слідкувати за руками» (Аналітика)

час

Чому активізація тероризму на територій Росії настільки
точно співпадає з графіком виборчих компаній. Ні, не
можна сказати, що теракти проти росіян трапляються
лише «під вибори».

СУСПІЛЬСТВО
Окупанти хочуть пустити з молотка завод
шампанських вин "Новий світ"
Завод шампанських вин "Новий світ" внесений
окупаційною владою Криму до переліку об'єктів, що
підлягають у 2017 році "приватизації".

З 1 жовтня планується
оподаткування пенсій

скасування

Уряд має намір у рамках проведення пенсійної реформ
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Уряд має намір у рамках проведення пенсійної реформ
відмінити оподаткування пенсійних виплат українців. Про
це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав
прес-конференції за підсумками року діяльності уряду,

Золота Дзиґа: Українська Кіноакадемія
представила свою нагороду
Українська Кіноакадемія представила нагороду Першої
Національної Кінопремії, яку буде вручено 20 квітня, –
статуетку “Золота Дзиґа”. Про це повідомляє прес-служба
Кіноакадемії.

Головна сцена Євробачення буде готова
до 20 квітня
На головній арені "Євробачення-2017" у Міжнародному
виставковому центрі, йде до фіналу робота над сценою і
трибунами глядацької зали, і вже за 9 днів - до 20 квітня,
коли тут відбудуться репетиції з дублерами - все буде
готово.

Американець Малік Скотт - новий спарингпартнер Володимира Кличка
Відомий американський боксер-суперважковаговик Малік
Скотт, в активі якого поєдинки проти Глазкова, Чісори,
Томпсона, Вайлдера, Лієпаї та Ортіса, увійшов до числа
спаринг-партнерів, які допомагають українцю
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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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