24.02.2017

Єдина країна (ранкова) 24.02.17

Єдина країна (ранкова) 24.02.17

ТОП
Асоціація
Україна-ЄС:
мрії (Аналітика)

за

крок

до

Нідерланди зробили великий крок до завершення
ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Нижня
палата парламенту...

У Єврокомісії привітали наближення
Нідерландів до ратифікації асоціації
Україна-ЄС
У Єврокомісії привітали позитивне головування у нижній
палаті парламенту Нідерландів законопроекту щодо
ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Через обстріли бойовиків Авдіївка знову
залишилася без води
Через обстріли з боку бойовиків жителі міста Авдіївки
знову залишилися без води. Снаряд влучив у
фільтрувальну станцію. Про це у Фейсбуці повідомив...

Нардепи вимагають від Луценка взяти під
контроль справу про вбивство Чорновола
Понад 300 народних депутатів просять
http://archive.sendpulse.com/38039350/?_ga=1.109143237.1343383106.1487161111
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Понад 300 народних депутатів просять генерального
прокурора Юрія Луценка взяти під особистий контроль
розслідування вбивства лідера Народного Руху...

СХІД
Доба в АТО: Україна втратила ще одного
бійця
За минулу добу на Донецькому напрямку танк окупантів
неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Із мінометів різних
калібрів вони обстрілювали Піски, Зайцеве, Троїцьке та...

Бойовики,
відзначаючи
23
лютого,
влаштували артобстріл Ясинуватої та
Авдіївки
У центрі окупованого Донецька, у парку ім. Щербакова,
неподалік від житлових будинків, бойовики, відзначаючи 23
лютого, влаштували артобстріл у напрямку Ясинуватої...

ОБСЄ зафіксувало обстріли з
Донецька та Дебальцевого - Хуг

центру

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що спостерігачі
місії зафіксували обстріли з центру Донецька.

УКРАЇНА
НБУ вирішив ліквідувати "Платинум Банк"
Національний банк України за пропозицією Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ...

Гройсман вважає, що 99% українського
бізнесу треба "носити на руках"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що
стосовно податкової поліції в Україні є два варіанти дій або відновити роботу податкової поліції, або створити
службу..

Ринок землі: експерти оцінили вартість
гектара
При запровадженні ринку сільськогосподарської землі в
Україні один гектар може коштувати $1 тис. Про це заявив
голова наглядової ради агрохолдингу KSG Agro...
http://archive.sendpulse.com/38039350/?_ga=1.109143237.1343383106.1487161111
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НАТО створить в Україні телемедичний
центр навчання парамедиків
В Україні під егідою НАТО планується відкрити
навчальний центр із підготовки парамедиків із
використанням можливостей телемедицини.

УКРАЇНА І СВІТ
Представники“Веймарського трикутника”:
Мінський процес у складній фазі
Радники президентів Польщі, Франції та канцлера ФРН країн, які входять до “Веймарського трикутника”, обговорили у четвер у Парижі ряд питань, зокрема...

Людина,
яка
називалась
Сергієм
Лещенком, шантажувала Манафорта –
Politico
Дочка Пола Манафорта, голови президентської кампанії
Дональда Трампа, отримувала повідомлення від людини,
що назвалася депутатом Сергієм Лещенком з вимогою...

ЕКСКЛЮЗИВ
Драма не за сценарієм. Чому «Шахтар»
програв? (Аналітика)
Поступившись іспанській «Сельті» 0:2 у матчі-відповіді
1/16 фіналу Ліги Європи, донецький «Шахтар» припинив
свої виступи в єврокубках. «Шахтар» залишає єврокубки.

Міграційна служба знає, як змусити людей
платити більше (Аналітика)
Неприємна бюрократія з оформленням закордонних
паспортів нібито в минулому. Але ж треба заробити!.. Рік
тому, у лютому 2016 року, міграційна служба запустила...

СУСПІЛЬСТВО
Сьогодні виповнюється 100 років від дня
народження Яблонської
Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження
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Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження
Тетяни
Яблонської
–
визначного
українського
живописця. Тетяна Нилівна Яблонська (1917-2005)...

24
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні
Власа:
«Прийшов Улас,
з печі
вже
злазь!» Святий Улас, як і Юрій, вважався в народі
захисником і покровителем свійських тварин. Літні люди
подейкували...
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