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ТОП
САП оскаржить заставу Насірову – хоче 2
мільярди
САП готує апеляційну скаргу на рішення Солом'янського
райсуду міста Києва, який обрав голові ДФС Роману
Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою...

Україна vs Росія: другий день слухань
У Міжнародному суді ООН розпочався другий день
слухань у справі за позовом України проти Росії. Про це
повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Європарламенті розглянуть безвіз для
України 9 березня
Комітет Європарламенту із громадянських свобод, юстиції
та внутрішніх справ затвердить проект законодавчої
резолюції про внесення України до переліку третіх країн...

МІП розбирається у "повному пакеті"
дезінформації та пропаганди РФ у Гаазі
Міністерство інформаційної політики (МІП) вивчає факти
дезінформації та пропаганди в словах
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дезінформації та пропаганди в словах російського
представника на засіданні Міжнародного суду ООН в Гаазі

У США раптово помер співавтор «плану
Артеменка» - ЗМІ
У США за нез'ясованих обставин помер бізнесмен
українського походження, 69-річний Алекс Оронов, якого
називають співавтором скандального “плану Артеменка”.

СХІД
АТО: 122 обстріли, бойовики гатили з
танків і важкої артилерії
За минулу добу, 6 березня загалом зафіксовано 122
обстріли. Четверо наших військових поранено, один
травмований, один загинув. Про це повідомляє...

Адвокати спростовують переведення
Насірова до "Феофанії". Він у СІЗО
Адвокати глави Державної фіскальної служби Романа
Насірова заявили, що не планували переводити
підзахисного в лікарню "Феофанія", і він наразі
перебуває...

Авдіївка досі без світла - ДСНС
В Авдіївці станом на 7:00 7 березня централізоване
електропостачання відсутнє. Про це повідомляє ДСНС
України.

В ОБСЄ сказали, чому їх спостерігачі так і
не доїхали до Авдіївки
У СММ ОБСЄ заявили, що не приїхали моніторити
проведення ремонтних робіт на Донецьку фільтрувальну
станцію та ЛЕП в районі Авдіївки, тому що сторони...

Розпочинати розведення сил біля Станиці
зараз небезпечно — ВЦА
Україна готова до розведення сил у Станиці Луганській,
але за умови семиденної зупинки обстрілів з боку
бойовиків. Про це заявив заступник голови...
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Авдіївський коксохім можуть запустити
вже сьогодні
Авдіївський коксохімічний завод сьогодні може перейти у
штатний режим роботи. Про це заявив директор
підприємства Муса Магомедов в ефірі телеканалу...

ПРАВОПОРЯДОК
Суд обрав запобіжний захід Насірову
Солом'янський cуд Києва обрав запобіжний захід для
відстороненого Голови ДФС Романа Насірова у вигляді
тримання під вартою на два місяці з можливістю
внесення

Затримавши Насірова в НАБУ довели, що
готові боротися з корупцією - Шабунін
Вперше в історії України підозру отримав чиновник
високого рівня - голова Державної фіскальної служби
України. В свою чергу, затримавши Романа Насірова...

За
плагіат
можуть
встановити
адміністративну відповідальність
У Верховній Раді триває робота над розробкою проекту
закону "Про освіту", зокрема, учасники робочої групи
обговорили пропозиції до статті 42...

Порошенко про суд у Гаазі: Очікуємо
рішень, які зупинять поставки зброї з РФ
Президент Петро Порошенко очікує від Міжнародного суду
ООН в Гаазі рішень, які зупинять постачання зброї на
окуповану територію і зможуть навести порядок...

УКРАЇНА І СВІТ
Данилюк розповів, коли МВФ
виділити наступний транш Україні

може

Україна та МВФ досягли домовленості щодо третього
перегляду
в
контексті
програми
розширеного
кредитування EFF, в рамках якого вже "на початку...

Міністр
фінансів
розкрив
оновленого меморандуму з МВФ

зміст

Оновлений меморандум України і МВФ, підписаний
наприкінці минулого тижня, містить, у тому числі
положення про пенсійну, земельну, банківську та інші...
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Австралія допоможе Україні у запобіганні
суїцидам
Провідна австралійська організація з надання кризової
підтримки Lifeline Australia розглядає можливість співпраці
з Міністерством охорони здоров’я України у сфері...

Канада на два роки продовжила свою
військову тренувальну місію в Україні
Канадські військові інструктори в рамках операції UNIFIER
тренуватимуть українських воїнів до 31 березня 2019
року. Це оголосив міністр оборони Канади...

Болгарія
підтримує
європерспективу
України - президент Радев
Болгарія і надалі буде підтримувати реалізацію
європейської перспективи України. Про це повідомили в
прес-службі президента Болгарії Румена Радева...

УКРАЇНА
У Клімкіна озвучили три основні напрями
реформування МЗС
Починаючи з 2016 року Міністерство закордонних справ
України запровадило новий механізм взаємозв'язку з
громадськістю та популяризації України у світі...

МВФ
підтримує
створення
Служби
фінрозслідувань в Україні – Данилюк
Міжнародний валютний фонд підтримує позицію щодо
скасування в Україні податкової поліції та водночас
створення Служби фінансових розслідувань.

Право експорту до ЄС отримали ще 5
українських
підприємств
Мінагрополітики
У 2017 році ще 5 нових українських підприємств, які
займаються виробництвом харчової продукції, отримали
право експорту до ЄС. Зокрема, на європейський ринок...

ЕКСКЛЮЗИВ
Закордонний паспорт можна оформити
без проблем (Аналітика)
Укрінформ разом із представником міграційної служби
побував

у

її

відділенні,

аби

подивитися,
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побував у її відділенні, аби подивитися, як це
робиться. Два тижні тому кореспонденти Укрінформу...

Чому
Хачеріді
«Динамо» (Аналітика)

має

піти

з

Схоже, співпраця захисника збірної України Євгена
Хачеріді
з
київським
«Динамо»
підходить
до
завершення. Гравець і клуб дали один одному дуже...

СУСПІЛЬСТВО
Сьогодні 85 років від дня народження
Володимира Дахна
Сьогодні 85 років від дня народження Володимира Дахна,
одного з найвідоміших українських художників-аніматорів,
автора популярного мультсеріалу «Як козаки…»

7
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сходіть на шопінг, впорядкуйте оселю; готуємось до
сезону березового соку. Сьогодні православна церква
згадує знайдення мощей мучеників, що в Євгенії.

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
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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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