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ТОП
Промова
представника
України
Міжнародному суді ООН в Гаазі

в

Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з
питань європейської інтеграції, виступила в понеділок в
Міжнародному суді ООН як представник України

Київ закликає світ посилити санкції проти
КНДР
Україна засуджує черговий запуск ракет Північною Кореєю
та закликає світове співтовариство вжити додаткових
заходів для притягнення КНДР до відповідальності.

Очікуваний
транш
МВФ
рефінансування боргу - Шпек

піде

на

Україна у 2017 році має погасити кредити Міжнародного
валютного фонду 2014 року на суму 0,85 млрд доларів,
тому заплановані до отримання цієї весни 1 млрд доларів
нового кредиту - це лише

Україна в Гаазі нагадала про МН17:
Невідомо, хто стане наступною жертвою
Представник України у справі проти Росії
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Представник України у справі проти Росії у Міжнародному
суді ООН Марні Чік заявила, що без введення тимчасових
заходів, про які просить Україна для запобігання
продовженню порушень з боку Росії, неможливо ...

Порошенко
Насірова

прокоментував

справу

Президент України Петро Порошенко заявив, що справа
відстороненого голови ДФС Романа Насірова підтверджує
- в Україні створена незалежна антикорупційна
інфраструктура.

Кабмін призначив Продана виконувачем
обов’язків Насірова
Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про
відсторонення
Романа
Насірова
від
виконання
повноважень голови Державної фіскальної служби.

Дискусії
про
опір
деморалізують
російського окупанта - Джапарова
В українському суспільстві потрібно порушувати та
активувати дискусії про опір російським окупантам в
Криму та на Донбасі. Про це заявила перший заступник
міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова
...

СХІД
АТО: за день - 71 обстріл, загинув один
боєць
За день російсько-терористичні війська 71 раз обстріляли
позиції ЗСУ. Один український військовослужбовець
загинув, ще двоє отримали поранення.

АТО: бойовики випустили по Авдіївці та її
флангах більше 170 мін (КАРТА)
У зоні АТО бойовики збільшили кількість танкових
обстрілів Авдіївки й Світлодарської дуги. Про це повідомив
на брифінгу речник Міністерства оборони України з
питань АТО.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко розповів главі
Хреста про "гарячу" Авдіївку

Червоного

Президент

на

України

Петро

Порошенко
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Президент України Петро Порошенко на зустрічі з
президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста
Петером Маурером підкреслив високий інтерес України до
подальшого поглиблення взаємодії з МКЧХ.

Канаду закликають
купувати зброю

дозволити

Україні

Канаді слід зняти юридичні перепони, які не дають Україні
змоги купувати у неї зброю. Про це заявив тіньовий
міністр оборони Канади Джеймс Безан, повідомляє
кореспондент Укрінформу.

Необхідність антикорупційного суду
Україні очевидна - посольство США

в

У посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні
вважають очевидною необхідність створення в Україні
антикорупційного суду. Про це йдеться в повідомленні
дипломатичного відомства в Twitter.

Джонсон у Москві закликатиме Лаврова
"змінити поведінку"
Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що
під час переговорів, які відбудуться найближчим часом з
російським колегою Сергієм Лавровим, буде закликати
Росію змінити свої дії та повернути

ПРАВОПОРЯДОК
Центр протидії корупції судитиметься з
СБУ через засекречення е-декларацій
Центр протидії корупції (ЦПК) подав позов до Окружного
адмінсуду столиці на Службу безпеки за неоприлюднення
е-декларацій керівників відомства.

Справи проти Іванющенка об’єднали,
досудове розслідування триває - ГПУ
Управління Генпрокуратури з розслідування злочинів,
вчинених злочинними організаціями, продовжує досудове
слідство у кримінальному провадженні за підозрою екснародного депутата Юрія Іванющенка у розкраданні
державних грошей.

Вища рада правосуддя відсторонила ще
одного служителя Феміди
Вища
рада
правосуддя
відсторонила
суддю
Шевченківського райсуду столиці Людмилу Козятник. Про
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Шевченківського райсуду столиці Людмилу Козятник. Про
це повідомила у Facebook прес-секретар відомства
Оксана Лисенко..

ВАСУ відмовився поновлювати Царевич
на посаді
Вищий адміністративний суд відмовив колишній судді
Печерського районного суду Києва Оксані Царевич у
поновленні на посаді..

НАЗК направило до суду адмінпротоколи
на двох топ-чиновників
В українському суспільстві потрібно порушувати та
активувати дискусії про опір російським окупантам в
Криму та на Донбасі. Про це заявила перший заступник
міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова
...

Інформатор бойовиків із Авдіївки отримав
п’ять років тюрми
У Донецькій області мешканця Авдіївки, який був
інформатором бойовиків із позивним "Білий", засуджено
до 5 років позбавлення волі.

ЕКСКЛЮЗИВ
Свобода Насірова і диктатура суспільства
(Аналітика)
Хіба поведінка Насірова на суді не схожа на добре
відпрацьовану технологію, яка уже врятувала від в`язниці
сотні чиновників?

Війна
Кремля:
півтисячі
блогерів
готуються до нападу (Аналітика)
Антиукраїнський проект контори Затуліна “Україна – не
ЄС” вже діє. Як складова підкорення нас “східним
братом”. Антиукраїнський проект контори Затуліна
“Україна – не ЄС” вже діє. Як складова підкорення нас ...

Як
реагувати
на
фейкові
Документ ООН-ОБСЄ (Аналітика)

новини.

Спільна декларація про свободу вираження думки, а
також
"фейкові"
новини,
дезінформацію
та
пропаганду. Положення декларації про «фейкові» новини,
яка була прийнята 3 березня...
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СУСПІЛЬСТВО
Євробачення-2017: своїх
уже обрали 34 країни

представників

У 34 країнах-учасницях Євробачення-2017 уже визначені
артисти, які виступлять на цьогорічному пісенному
конкурсі в Києві.

Українці отримали $200 тисяч на кулон, що
перетворює голос на текст
Український стартап Senstone - пристрій, що дозволяє
записувати голосові замітки та перетворювати їх у
друкований текст - зібрав уже 202 тис. дол. на платформі .

Експерти назвали сфери, де
заробляють більше за чоловіків

жінки

Жінки в Україні заробляють менше, ніж чоловіки, і менше
претендують на керівні посади. ро це повідомив директор
з розвитку Work.ua Сергій Марченко на прес-конференції .
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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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