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ТОП
Україна може подати проти Росії ще один
позов - Климпуш-Цинцадзе
Україна звернеться з позовом проти Росії до міжнародних
судів у разі перешкоджання Російською Федерацією
риболовлі в українських територіальних водах...

Україна і Грузія спільно розвиватимуть
транспортний коридор від Балтики до
Каспію

Україна і Грузія під час засідання спільної міжурядової
комісії з питань економічного співробітництва домовилися
про розвиток міжнародного транспортного коридору
Балтійське-Чорне-Каспійське море.

Путін і Тіллерсон "пунктирно" обговорили
Україну - Пєсков
За словами Пєскова, Путін і Тіллерсон на переговорах
Україну детально не обговорювали. Прес-секретар
президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президент
Росії Володимир.
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Росії Володимир.

Київ пропонує новий механізм для
розблокування обміну заручників ОРДЛО
Українська сторона, за підсумками зустрічі у Мінську
гуманітарної групи 12 квітня, провела нараду щодо
врегулювання питання обміну заручниками з ОРДЛО.

Українці зможуть п’ять років купувати
електрокари без ПДВ
Концепція реформи щодо стимулювання розвитку галузі
електричного транспорту в Україні передбачає тимчасове
скасування ПДВ та акцизу та імпорт електрокарів та
зарядні станції впродовж п'яти років.

Готуємось до Великодня: Чистий четвер –
день Господніх Страстей
Сьогодні усі дії закручені довкола спеціальної служби, яка
правиться на пам'ять про Страсті Христові, а після
служби жінки стають до печі.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна
скасувала
оподаткування з Мальтою

подвійне

Народні депутати ухвалили закон "Про ратифікацію
Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта
про уникнення подвійного оподаткування та запобігання

Українські компанії цікаві для ринку ОАЕ експерт
Об'єднані Арабські Емірати - туристичний ринок світу,
який швидко розвивається, а тому окрім підприємств
легкої промисловості для пошиття уніформи персоналу,
цьому ринку цікаві і будівельні компанії.

Перша кримська справа: Україна подала
нові докази до ЄСПЛ - Петренко
Міністр юстиції Павло Петренко запевнив, що Україна
підготувала нові факти і докази у додаткових поясненнях
щодо "першої кримської справі" в Європейському суді з
прав людини й пообіцяв незабаром їх ...

Австрійці допоможуть Україні вирощувати
сою без ГМО
Міжнародна асоціація "Дунайська соя" та Австрійська
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Міжнародна асоціація "Дунайська соя" та Австрійська
агенція з розвитку (Austrian Development Agency, ADA)
оголосили про початок проекту зі стимулювання
виробництва не генномодифікованої та органічної сої в
Україні.

Майже 70% жителів Донбасу відчувають
допомогу ЄС
Громадяни України з підконтрольної владі частини
Донецької і Луганської областей відчувають підтримку
Європейського Союзу в питанні вирішення військового
конфлікту на сході України.

УКРАЇНА
Нацбанк знизив облікову ставку до 13%
Національний банк прийняв рішення знизити облікову
ставку з 14% до 13% річних. Про це на прес-конференції
сказала голова Національного банку Валерія Гонтарева,

Обшук у Бахчисараї: окупанти забрали у
кримського
татарина
комп'ютер
і
телефони
У Криму в 6 мікрорайоні в місті Бахчисараї, де мешкають
кримські татари, завершився обшук у будинку Різи
Муждабаєва, в ході якого силовики шукали заборонену ...

Рада звільнила главу Фонду держмайна
Білоуса
Народні депутати ухвалили постанову про звільнення
голови Фонду держмайна України Ігоря Білоуса. Як
повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення
підтримали 242 народні

Нафтогаз
вперше
прибутковим

за

5

років

є

НАК "Нафтогаз України" у 2017 році планує виплатити
близько 15 млрд грн дивідендів державі. Про це йдеться у
повідомленні НАК. "У 2016 році Нафтогаз вперше за 10
років не потребував підтримки з держбюджету та вперше

Спецслужби
РФ
зрежисовують
затримання українців зі зброєю на кордоні
– ДПСУ
Співробітники

ФСБ

РФ

спільно

з

прикордонниками

регіональних прикордонних управлінь РФ під виглядом
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регіональних прикордонних управлінь РФ під виглядом
перевірки у пунктах пропуску РФ періодично здійснюють ..

Рада дозволила давати звання
України іноземцям

Героя

Народні депутати ухвалили президентський закон про
внесення змін до прикінцевих положень Закону "Про
державні нагороди України" щодо присвоєння звання
Героя України.

ЕКСКЛЮЗИВ
Трилер Тіллерсона
лаврів (Аналітика)

та

Лавров

без

Підсумки першого візиту нового держсекретаря США в
Москву. Напередодні приїзду в Москву держсекретаря
США всі казали, що це його перший приїзд до Росії. І
заодно підкреслювали - перший в якості держсекретаря
США.

СУСПІЛЬСТВО
У
жовтні
осучаснять
пенсії
мільйонам українців - Розенко

п'яти

Осучаснення пенсій, заплановане урядом у жовтні 2017
року у рамках проведення пенсійної реформи,
стосуватиметься більше 5 млн пенсіонерів, які отримують
пенсії у проміжку між 1400 грн і 4500 грн.

В’ятрович пропонує новий календар свят
в Україні
Український інститут національної пам’яті пропонує
впорядковувати календар державних свят і пам'ятних днів.
Відповідні пропозиції будуть подані на розгляд
парламенту згідно з процедурою.

В Україні заборонили купувати авіаквитки
без паспорта
Із 12 квітня авіапасажири в Україні більше не можуть
придбати квиток, не надавши свої паспортні дані. Це
пов'язано з набранням чинності Закону України "Про
Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації".

Україна зніматиме кіно разом з Ізраїлем
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Народні депутати ухвалили Закон "Про ратифікацію Угоди
про спільне виробництво фільмів і співробітництво у
сфері кінематографії між Кабінетом міністрів України та
Урядом Держави Ізраїль".

#Euroclub: центр "Парковий" для закритих
вечірок Євробачення вмістить 3500 гостей
Конгресно-виставковий центр "Парковий" під час тижнів
Євробачення у Києві перетвориться на Євроклуб
(#Euroclub) – одну із офіційних локацій пісенного конкурсу.
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