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ТОП
Україна
терміново
потребує
реформування пенсійної системи - голова
місії МВФ
Пенсійна система України не відповідає викликам
сучасності і потребує термінового реформування. Про це
у статті для "Економічної правди" пише голова місії МВФ в
Україні Рон ван Роден.

Розенко про "пенсійну" заяву глави місії
МВФ: Жахлива непрофесійність
Віце-прем’єр Павло Розенко назвав непрофесійною заяву
глави місії МВФ в Україні Рона ван Родена щодо
запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Порошенко їде до Великої Британії
Президент Петро Порошенко 18-19 квітня здійснить
офіційний візит до Великої Британії на запрошення її
прем’єр-міністра Терези Мей. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Ощадбанк виграв суд проти російського
Сбєрбанку

http://archive.sendpulse.com/250de2ea/?_ga=1.44828516.1343383106.1487161111

1/6

18.04.2017

Єдина країна - Дайджест новин (18.04.17)

Сбєрбанку
Ощадбанк виграв суд проти Сбєрбанку Росії та домігся
заборони останньому використовувати позначення
«Сбербанк». Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Готелі Києва
(Інфографіка)

для

Євробачення

2017.

Найкращі готелі столиці готуються прийняти півтори
тисячі
представників
офіційних
делегацій
на
Євробачення. До списку потрапили 6 п’ятизіркових
готелів, 5 чотиризіркових та тризірковий готель “Русь”,

«Холодний язик» загрожує
синоптики б’ють на сполох

садам

-

Російський мороз посеред українського весняного цвіту це не жарти. Але і не катастрофа, кажуть бувалі
агрономи. Синоптики б’ють на сполох – з території
північного сусіда в Україну «затікає» холодна

УКРАЇНА І СВІТ
На Банковій розповіли про спілкування
лідерів "нормандської четвірки"
Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову в "нормандському форматі" з Федеральним
канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом
Франції Франсуа Олландом і ...

МВФ спрогнозував зростання ВВП та
інфляцію для України (Огляд)
Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП
України в 2017 році на рівні 2% та значне підвищення
цього показника наступного року – до 3,2%.

Україна продовжує купувати кокс в Росії МінТОТ
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих
територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій
Гримчак підтвердив, що вугілля коксової групи Україна
продовжує закуповувати в Росії до ».

Порошенко
подякував
Ердогану
за
незмінну підтримку незалежності України
Президенти України та Туреччини обговорили подальші
кроки з розвитку стратегічного партнерства. Про це
повідомляє прес-служба глави держави.
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повідомляє прес-служба глави держави.

Турчинов переконаний у необхідності
посилення співпраці з Китаєм
Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Олександр Турчинов заявив, що необхідно посилювати
співпрацю між Україною та Китайською Народною
Республікою.

ГПУ
просить
Канаду
допомогти
розслідуванні щодо книги Януковича

в

Генеральна прокуратура України просить Канаду
допомогти в розслідуванні зловживань, пов’язаних з
виданням книги колишнього президента України Віктора
Януковича «Україна – країна можливостей».

Гонтарева відправилася до США на збори
МВФ та Світового банку
Голова НБУ Валерія Гонтарева відбула до м.Вашингтон
(США) для участі у Щорічних Весняних зборах
Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Організатори
Євробачення
можуть
відсторонити Росію від участі у 2018 році
Європейська мовна спілка (ЄМС) не виключає розгляду
питання про відсторонення Росії від участі в
"Євробаченні" у 2018 році, однак таке рішення може бути
прийнято лише після пісенного конкурсу в Києві,

ПРАВОПОРЯДОК
Луценко заявив, що "бурштиновій мафії"
завдали удару
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що
правоохоронці завдали удару по "бурштиновій мафії". Про
це він сказав у вівторок, 18 квітня 2017 року, під час
брифінгу у Рівненській області,

Розстріл Євромайдану: суд продовжив
термін проведення слідчих експериментів
Святошинський райсуд продовжив до 1 вересня
поточного року термін проведення слідчих експериментів
у справі п'ятьох колишніх бійців "Беркута", обвинувачених
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у справі п'ятьох колишніх бійців "Беркута", обвинувачених
у вбивстві учасників Євромайдану.

УКРАЇНА
Одеська митниця показала абсолютний
рекорд - 2,24 мільярда за місяць
Кабінет міністрів України планує направити кошти, які
перерахувала Одеська митниця до державного бюджету,
на розбудову інфраструктури регіону.

Суд зняв арешт з понад 120 мільйонів
гривень компаній Клюєвих - ЗМІ
Київський апеляційний госпсуд 6 квітня скасував арешт
121,8 млн грн на рахунках трьох компаній братів Андрія та
Сергія Клюєвих. Про це йдеться в ухвалі на сайті Єдиного
реєстру судових рішень, повідомляє "Українська

Нацкомісія
назвала переваги
тарифів на розподіл газу

нових

Нові тарифи на розподіл природного газу дозволять
забезпечити обліком більше мільйона українців, а також
більше
200
тисяч
прогресивними
системами
дистанційного обліку.

Створено комітет з підтримки та розвитку
ринку е-комерції
У Спілці українських підприємців створено комітет для
підтримки та розвитку ринку E-Commerce (електронної
коммерції - ред.). Про це повідомляє Спілка українських
підприємців на своїй сторінці у Facebook.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справа Чийгоза: окупанти допитують ексголову Рескомінформу Криму
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на
черговому засіданні у кримінальній справі стосовно
заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ахтема Чийгоза допитує екс-главу

У Криму на "суд" у справі Семени
з'явився лише один свідок з трьох
На

чергове

засідання

підконтрольного
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На
чергове
засідання
підконтрольного
Кремлю
Залізничного суду Сімферополя у справі кримського
журналіста Миколи Семени з'явився лише один свідок із
трьох запрошених.

Політв'язня
Кольченка
відновили
університеті Вернадського

в

Українського політв'язня Олександра Кольченка відновили
як студента у Таврійському національному університеті
імені Вернадського, що переїхав до Києва.

ЕКСКЛЮЗИВ
Ігри Відкритої Росії: «Замість Путіна» чи
«Як Путін»? (Аналітика)
Репортаж із конференції, на якій Ходорковський пішов з
поста головного. Отже, наступна після установчої
конференція «Відкритої Росії» пройшла не в Гельсінкі, а в
Таллінні.

Валентин
Лисенко,
композитор,
винахідник електробандури (Інтерв'ю)
Бандура,
як
Україна
–
сучасна,
глибока,
поліфонічна. Йому 33, і він стверджує, що знайшов своє
покликання у житті. Він не просто музикант,

Франтішек Шебей, голова комітету в
міжнародних справах Нацради Словацької
Республіки (Інтерв'ю)
Франтішек Шебей у словацьких політичних колах
завоював репутацію одного з найбільш принципових
послідовників
курсу
глибокої
європейської
та
євроатлантичної інтеграції країни.

СУСПІЛЬСТВО
У Києві відкрили три сервіси оформлення
і видачі закордонних паспортів
У столиці розпочали роботу три сервіси оформлення і
видачі закордонних паспортів. Про це в ефірі "112 Україна"
повідомив прес-секретар ДП "Документ" Володимир
Поліщук.

Експерти Давоського форуму оцінили
привабливість України для туристів
У рейтингу The Travel & Tourism Competitiveness Report
http://archive.sendpulse.com/250de2ea/?_ga=1.44828516.1343383106.1487161111
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У рейтингу The Travel & Tourism Competitiveness Report
2017, складеному експертами Всесвітнього економічного
форуму в Давосі, Україна посіла 88-е місце.

У Вінниці сьогодні два фестивалі «Великоднє диво» та «Битва крашанками»
У Вінниці в рамках святкування Великодня у вівторок
стартують фестиваль «Великоднє диво» та міська «Битва
крашанками». Про це кореспондентові Укрінформу
повідомив директор департаменту культури Вінницької ...
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