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З ВОСКРЕСІННЯМ ХРИСТОВИМ!
Нехай Великодні дива надихають кожного на добрі та
праведні вчинки, наповнюють радістю та коханням
Ваші серця, а переможний дух новин Укрінформу
надасть Вам сили та енергії !

Найголовніші події тижня
Минула третя річниця початку бойових дій
на Донбасі
14 квітня три роки тому на Донбасі розпочалися бойові дії,
так звана активна фаза АТО – збройне протистояння
української армії російським окупантам.

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.

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

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.

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.

Кому додадуть до пенсії: 13004500
гривень  «щасливі числа» (Аналітика)
Люди, хто на заслуженому відпочинку, купіть валідолу і
наставляйте кишені – пенсії таки підвищують! В гаманцях
колишніх вчителів, лікарів, та «простих інженерів» скоро
приємно зашелестить.

Російський
«Сбєрбанк»
надав
НБУ
документи щодо продажу української
«дочки»
Нацбанк отримав документи від керівництва «Сбєрбанку
России» щодо продажу української «дочки». Про це
повідомляє пресслужба НБУ.

Як провалили сотню поправок до нової
редакції Закону про Конституційний суд?
(Аналітика)
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Жодна зі 100 законодавчих поправок, якими пропонували
зменшити зарплати суддям КС, у Раді не пройшла. Хто
мені скаже, навіщо суддям Конституційного суду такі...

Затримання
у
Бахчисараї:
шести
кримським татарам присудили арешти
В окупованому Криму суд ухвалив вироки шести
кримським
татарам,
затриманим
напередодні
у
Бахчисараї  шестеро людей отримали від 2 до 12 діб
арешту, один  штраф.

Ідентифікація Дорна: голова рукам спокою
не дає (Аналітика)
«Мегаскандал»,
викликаний
висловлюваннями
українського музиканта Івана Дорна в інтерв'ю
російському блогеру, на пару днів став однією з найбільш
цитованих

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.

Східне
партнерство:
"Вишеград"
наполягає
на
європерспективі
для
окремих країн
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", ..

Держзрада Януковича: суд призначив дату
розгляду
Оболонський райсуд столиці 4 травня розпочне
розглядати справу про державну зраду експрезидента
Віктора Януковича. Про це Укрінформу повідомила прес
секретар суду Інна Свинаренко.
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Заява G7: Тривалість санкцій проти РФ
пов'язана з повним виконанням "Мінська"
Термін дії санкції проти Росії чітко пов'язаний із повним
виконанням РФ зобов'язань в рамках Мінських угод та
повагою до суверенітету України.

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),

Аласанію обрано
мовлення

главою

Суспільного

Для того, аби реформувати НТКУ, Зурабу Аласанії
потрібно щонайменше 4 роки. Про це розповів новий
голова Національної суспільної телекомпанії...

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

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.

ЗМІ: Фінансові звіти вказують, що
Манафорт отримував гроші з "чорної каси"
ПР
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.

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
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Суд арештував
Луценко

акції

Укртелекому



Печерський суд задовольнив клопотання ГПУ про
накладення арешту на акції Укртелекому та ТриМобу. Про
це у Фейсбуці пише Генеральний прокурор України...

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.

Люди стурбовані тарифами та якістю
опалення – Урядовий контактний центр
Щомісяця отримуючи величезні рахунки за комунальні
послуги, громадяни мають отримувати не лише стрес, а
більш якісне надання послуг.

11 запитань про те,
медикам дали волю

як

українським

Медзакладам надали автономію
– фінансову і
організаційну. Тепер зрозуміємо, наскільки ефективні
керівники лікарень. Минулого тижня Верховна Рада...
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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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