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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
ОБСЄ наполягає на неупередженому
розслідуванні загибелі спостерігача на
Донбасі
Постійна рада ОБСЄ ухвалила декларацію про підтримку
Спеціальної спостережної місії в Україні після трагічного
інциденту 23 квітня, в ході якого був убитий член патруля, і
закликала до оперативного його розслідування.

У Європарламенті підтверджують: безвіз
для України буде з 11 червня
У Європарламенті підтверджують 11 червня як дату
запровадження безвізового режиму для подорожей
українських громадян до країн ЄС. Про це заявив у четвер
голова делегації Європарламенту до парламентського
комітету

У разі невиконання Москвою рішення суду
ООН, Мін’юст звернеться до Генасамблеї
Міністерство юстиції звернеться до Генеральної асамблеї
Організації Об'єднаних Націй, якщо Росія не виконає
проміжне рішення Міжнародного суду Організації
Об'єднаних Націй.
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Лукашенко запевнив Порошенка, що ніхто
не втягне Білорусь у війну проти України
Президент Петро Порошенко отримав від білоруського
колеги Олександра Лукашенка запевнення у тому, що
ніхто не зможе втягнути Білорусь у війну проти України.

Україна
зупинила
постачання
електроенергії на окуповану територію
Національна
енергетична
компанія
"Укренерго"
повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на
територію ОРЛО припиняється. Про це йдеться...

У ПАРЄ зібрали підписи з вимогою до
Росії відновити Меджліс  Ар'єв
Сорок п’ять членів ПАРЄ підписали декларацію з вимогою
до Росії виконати припис Міжнародного суду ООН щодо
відновлення Меджлісу кримськотатарського народу і
припинення переслідування української мови в Криму.

Як реформувати пенсійну систему України.
З досліджень МВФ (Аналітика)
Фінансова стійкість пенсійної системи досягла критично
низького
рівня
і
вимагає
негайного
удосконалення. Пенсійна система України потребує
термінового фундаментального реформування,

САП
оскаржила
Мартиненку

запобіжний

захід

Спеціалізована
антикорупційна
прокуратура
(САП)
оскаржила рішення слідчого судді Солом’янського суду
про обрання запобіжного заходу Миколі Мартиненку у
вигляді особистого зобов`язання.

Демонтаж пам'ятника у Грушовичах: не
дати себе спровокувати! (Аналітика)
Інцидент у Грушовичах і відверта заява УІНП можуть
поставити під питання травневу українськопольську
зустріч. Демонтаж польськими активістаминаціоналістами
на кладовищі у селі Грушовичі ...

Російський суд продовжив арешт Сущенка
до 30 червня
Марк Фейгін, адвокат незаконно затриманого в Росії
кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, повідомив,
що Лефортовський районний суд продовжив термін
перебування Сущенка під вартою до 30 червня.
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Окупанти засудили кримського татарина
Зейтуллаєва до 12 років
Російський суд засудив фігуранта "справи Хізб утТахрір"
до 12 років колонії суворого режиму. Про це у Facebook
повідомив російський активіст Владислав Рязанцев.

Постанову про скасування абонплати за
газ таки опублікували
В "Урядовому кур'єрі" офіційно опубліковане рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, яким
скасован

Україна не відріже
Донбасу  МінТОТ

воду

окупованому

Україна не припинятиме постачання води на окуповані
території Донбасу. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода
заступник міністра з питань тимчасово окупованих
територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

Суд продовжив запобіжний захід Насірову
Ще на два місяці, до 25 червня 2017 року Солом’янський
суд Києва продовжив запобіжний захід відстороненому
голові Державної фіскальної служби України Роману
Насірову.

Суд Одеси скасував повернення вулицям
старих комуністичних назв
Приморський районний суд Одеси визнав нечинним
рішення Одеської міської ради про повернення
"декомунізованим" вулицям старих назв. Про це йдеться у
постанові суду, яку оприлюднила "Думская".

В СБУ сказали, яку російську програму
шпигун знайшли у Dragon Capital
В СБУ підтвердили, що інвесткомпанія Dragon Capital та
інші 7 компаній використовували російське шпигунське
програмне забезпечення "Стахановець".

Україна зупиняє легалізацію польських
пам’ятників – В’ятрович
Інститут національної пам’яті призупиняє легалізацію
польських меморіальних об’єктів в Україні та наполягає на
об’єктивному розслідуванні всіх фактів нищення...

http://archive.sendpulse.com/bbb09641/?_ga=1.255736200.1070435258.1491644046

3/5

29.04.2017

Єдина країна  Головне за тиждень

Із травня пенсії підвищать для більш як 8
мільйонів українців
З 1 травня підвищено прожитковий мінімум для
непрацездатних осіб до 1312 грн, у зв'язку з чим здійснено
перерахунок пенсій. Після цього перерахунку підвищення
пенсій отримає понад 8, 2 млн пенсіонерів.

У Кабміні пояснили, як і кому платитимуть
субсидії грішми
Рішення уряду про внесення змін до деяких постанов
КМУ, в тому числі до № 848 спрощення порядку надання
населенню субсидій, передбачає чіткий алгоритм
монетизації частини зекономлених житлових субсидій..

Сенцову дали
ПЕНцентру

премію

американського

Українському режисеру Олегу Сенцову, який нині
перебуває в ув'язненні на території РФ, присудили премію
американського ПЕНцентру імені Барбари Голдсміт...

Джамала одружилася за мусульманським
обрядом
Українська співачка кримськотатарського походження,
переможниця "Євробачення  2016" Джамала 26 квітня
стала дружиною Бекіра Сулейманова..

У Києві відкрили фотовиставку "Історія
Євробачення"
У київському торговельнорозважальному центрі "Gulliver"
відкрилася унікальна фотовиставка "Історія Євробачення",
яка представляє найяскравіші моменти пісенного
телевізійного конкурсу, а також яскраві ...

Під час Євробачення у Києві стартує
фестиваль сучасного мистецтва «Kyiv Art
Week»
Під час проведення Євробачення в Києві відбудеться
другий інтернаціональний фестиваль сучасного мистецтва
«Kyiv Art Week», що пройде з 4 по 7 травня 2017 року.

У Києві 29 квітня стартує
фестиваль «Open Podil 2017»

16денний

У Києві 29 квітня стартує культурномистецький проект з
організації розважальної зони «Feel Ukraine»  «Відчуй
Україну», яка представлятиме собою фестиваль «Open
Podil 2017», присвячений Подолу як культовому
історичному місцю Києва та усієї країни.
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Тиждень у фото світлинах
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу. У середу, 26 квітня,
президенти України та Білорусі вшанували пам'ять жертв
аварії на ЧАЕС, взявши участь у меморіальних заходах у
Чорнобилі.

Як
Кличко
перемогти
Джошуа? (Аналітика)

час

і

Все, що потрібно знати про велике повернення української
легенди боксу. В ніч з 29го на 30е квітня в Лондоні на
культовому стадіоні «Уемблі» відбудеться найбільш
очікуваний боксерський бій 2017 року. Володимир Кличко
спробує повернути собі славу
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