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ТОП
"Східне партнерство" треба адаптувати
до безпекової ситуації в Україні Ващиковський
Проект "Східне партнерство" треба привести у
відповідність до погіршення безпекової ситуації в регіоні,
зокрема Україні.

Поміряємось
ракетами:
«Томагавк»
Трампа проти «Калібру» Путіна (Аналітика)
Очевидну технологічну перевагу США росіяни зустріли
традиційно. Тобто, суперечкою: чия ракета краща? Після
влучного удару США з есмінців класу Арлі Берк
«Томагавками» по сирійському

ЗМІ: Фінансові звіти вказують, що
Манафорт отримував гроші з "чорної
каси" Партії регіонів
Американський політтехнолог Пол Манафорт таки
отримував кошти з так званої чорної каси Партії
регіонів. Про це свідчать фінансові звіти, які опинилися у
розпорядженні агентства Associated Press.
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Ідентифікація Дорна: соцмережі обурені
скандальним
інтерв'ю
українського
співака
11 квітня Іван Дорн дав інтерв'ю російському журналісту
та блогеру Юрію Дудю. Розмова викликала величезний
резонанс в українських соцмережах.

Кириленко пропонує
День космонавтики

"декомунізувати"

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко запропонував
уряду звернутися до Президента з пропозицією визначити
іншу дату відзначення Дня космонавтики, не пов’язану з
СРСР.

ПРАВОПОРЯДОК
Документи для екстрадиції з Іспанії матері
Онищенка направили у ГПУ
Національне антикорупційне бюро направило до
Генпрокуратури документи, необхідні для початку
екстрадиції з Іспанії матері народного депутата
Олександра Онищенка Інеси Кадирової.

Інтерпол
затримав
у
Чорногорії
фігурантку газових схем Онищенка - САП
Спеціалізована
антикорупційна
прокуратура
готує
екстрадицію до України учасниці газових схем народного
депутата Олександра Онищенка - Ірини Мусієнко.

У німецькій клініці заявили, що не ставили
діагноз Насірову
У німецькій клініці Фрайбурга наполягають, що не
ставили діагноз відстороненому голові ДФС Роману
Насірову. Про це повідомляє DW. "Центр серця при
Університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив
діагноз щодо стану

СХІД
Доплату бійцям на передовій підвищили
до 7,5 тисячі - Порошенко
З 1 квітня доплати бійцям на передовій підвищено до 7,5
тис. грн, на другій лінії - до 3,5 тис. грн. Про це Президент
України Петро Порошенко заявив, виступаючи перед
бійцями танкової бригади на Луганщині,

Наступне

засідання

Контактної
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Наступне засідання Контактної
відбудеться 26 квітня - Сайдік

групи

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з
урегулювання ситуації на сході України відбудеться 26
квітня. Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ у
Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік на брифінгу

Російські куратори наказали бойовикам
"Л/ДНР" змінити паспорти – ІС
На тимчасово окупованих територіях Донецької і
Луганської областей за вказівкою російських кураторів
проходить заміна українських паспортів співробітників т. з.
"правоохоронних органів" на республіканські.

Україна втратила на Донбасі вже 2652
бійців – Порошенко
З початку 2017 року в зоні проведення АТО від ворожих
обстрілів загинули 69 українських військових, поранено
420. Про це сказав Президент України Петро Порошенко,

Патріарх Філарет освятив та передав
паски для бійців АТО
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
освятив
паски
та
крашанки
для
українських
військовослужбовців . Святійший Патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет освятив тисячу великодніх пасок та

УКРАЇНА І СВІТ
"Ялтинський
форум"
окупантів:
прокуратура закликала МЗС попередити
іноземців
Прокуратура АРК звернулася до МЗС щодо сприяння
попередженню порушення законодавства України у
зв’язку із запланованим проведенням в окупованому
Криму так званого Міжнародного економічного форуму в
м. Ялта.

Глави МЗС України і Грузії узгодили
позиції щодо протидії російській агресії
Міністр закордонних справ Павло Клімкін і міністр
закордонних справ Грузії Міхеіл Джанелідзе узгодили
позиції щодо Східного партнерства і подальшої протидії
російській агресії.

Східне
наполягає

партнерство:
на

"Вишеград"

європерспективі
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наполягає
на
окремих країн

європерспективі

для

Окремі країни проекту "Східне партнерство" під час
брюссельського саміту ЄС 24 листопада повинні
отримати "європейську перспективу". Про це йдеться у
спільній заяві глав МЗС країн "Вишеградської четвірки", ...

У Німеччині після скандалу вилучили всі
підручники з "російським" Кримом
Федеральне відомство у справах міграції і біженців
Німеччини (BAMF) доручило негайно вилучити підручники
з вивчення німецької мови, в яких зображували Крим
частиною Росії.

УКРАЇНА
Кабмін скасував пенсійний збір з купівлі
валюти
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни
до Порядку сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських
операцій.

У Раді з'явився законопроект про
національну автономію кримських татар
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6315
«Про статус кримськотатарського народу», який пропонує
закріпити статус Автономної Республіки Крим як
національно-територіальної автономії кримських татар.

Вовк стверджує, що рішення про його
відставку вже прийнято
Президент України Петро Порошенко вже затвердив
відставку всього складу Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, на чолі з головою Дмитром Вовком.

Конфлікт з Росією збільшує підтримку
інтеграції України до НАТО - експерт
Військовий конфлікт з Росією сприяє суспільній
легітимізації стратегічного курсу України на інтеграцію в
НАТО, водночас заважає мобілізації підтримки країнчленів Альянсу щодо членства, без якої розмови про вступ
мають суто теоретичний характер.

Тарифи на тепло: Нацкомісія віддає на
місця 70% повноважень
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місця 70% повноважень

Місцева влада отримає право встановлювати тарифи на
теплопостачання 70% підприємств, що здійснюють
відповідну діяльність. Про це під час звіту у Верховній Раді
повідомив голова Національної комісії, що здійснює

СУСПІЛЬСТВО
Суд
зобов'язав
Київраду
скасувати
заборону на нічний продаж алкоголю
Господарський суд міста Києва зобов'язав Київську міську
раду скасувати рішення про заборону нічної торгівлі
алкоголем. Таке рішення було ухвалено 10 квітня,
повідомляє на своїй сторінці в соцмережі Facebook

Гройсман
заявив
про
скорочення
офіційного безробіття в Україні на 20%
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні
скоротилася за рік з 490 тисяч до 390 тисяч. Про це під
час звіту в парламентському комітеті сказав глава
українського уряду Володимир Гройсман, ...

У рейтингу прозорості лише чотири міста
України отримали більше 50%
Найпрозорішими містами України є Кропивницький, Київ
та Івано-Франківськ, у них найвищі показники відкритості в
роботі муніципалітетів.

Продуктовий
кошик
в
окупованому
Севастополі дорожчий, ніж будь-де в Росії
В окупованому Севастополі вартість мінімального набору
продуктів вища, ніж в областях і округах РФ. Про це
повідомляє міський сайт "Севастопольские новости".
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