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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
Україна vs Росія: у МЗС очікують рішення
суду ООН за півторадва місяці
Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення за позовом
України проти Росії максимум за два місяці. Таку думку
висловила речниця Міністерства закордонних справ ....

Росія намагається представити процес у
суді ООН як політичний  Зеркаль
Для України основною метою процесу у Міжнародному
суді ООН є захист прав людини та припинення порушення
з боку Росії двох міжнародних конвенцій  про боротьбу з

У Мінінформі оприлюднили ТОП5 брехні
росіян у Гаазі
Міністерство інформаційної політики зібрало 5 головних
фактів брехні російської делегації в Міжнародному суді
ООН у Гаазі, який розглядає позов України проти РФ.

У Європарламенті попередньо схвалили
безвіз для України
Комітет Європарламенту із громадянських свобод, юстиції
та внутрішніх справ затвердив проект законодавчої
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резолюції про внесення України до переліку третіх країн,
громадянам яких скасовуються візові вимоги.

Палата представників США схвалила $150
мільйонів на військові потреби України
Палата представників Конгресу Сполучених Штатів
Америки підтримала виділення 150 мільйонів доларів на
військову підтримку України. Про це повідомляє DW.

Клімкін про зустріч з Тіллерсоном: Це була
продуктивна розмова
Глава МЗС України Павло Клімкін назвав зустріч з главою
Держдепартаменту
США
Рексом
Тіллерсоном
"продуктивною" та повідомив про те, яку позицію нова
адміністрація в Вашингтоні займає відносно 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.

Рада директорів МВФ розгляне транш для
України 20 березня
Рада директорів МВФ збереться 20 березня для
завершення третього перегляду виконання Україною
програми EFF та прийняття рішення щодо виділення
наступного траншу.

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 рефінансування боргу, а не
поповнення резервів.

Порошенко привітав Туска з переобранням
президентом Європейської ради
Президент України Петро Порошенко привітав Дональда
Туска
з
переобранням
на
посаду
президента
Європейської ради. Про це він написав у Twitter.
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У НАТО назвали Росію винною в подіях на
сході України  Пристайко
У Північноатлантичному союзі в перебігу засідання Комісії
Україна  НАТО у Брюсселі висловили чітку підтримку
Україні з боку і всієї організації та її 28 країнчленів.

Докази причетності Росії до теракту під
Волновахою направили до Гааги  ГПУ
Москва намагається переконати світ, що російська зброя
"видобувається" в українських шахтах. Так
прокоментувала заяви російських адвокатів в
Міжнародному суді ООН щодо

Лавров не проти залучення США до
"мінського формату"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції після
переговорів з міністром закордонних справ Німеччини
Зігмаром Габріелем заявив, що Росія не проти
підключення до Мінського процесу нової адміністрації
США.

Україні потрібний антикорупійний суд 
диппредставництва ЄС і США
Представництво ЄС в Україні та Посольство США
схвалили зусилля НАБУ та САП у справі відстороненого
від посади голови Державної фіскальної служби Романа
Насірова та закликали створити в Україні

Порошенко розповів главі
Хреста про "гарячу" Авдіївку

Червоного

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

Червоний Хрест
послуги в Україні

збільшив

бюджет

на

Міжнародний Комітет Червоного Хреста збільшив бюджет
на послуги в Україні на поточний рік. Бюджет склав
близько 56 млн євро.

Україна
отримала
першу
партію
азербайджанської нафти "з труби"
Укртатнафта отримала першу партію азербайджанської
нафти по трубопроводу "ОдесаКременчук". Про це
повідомляє
пресслужба
компанії.
"10
березня
"Укртатнафта" отримала першу партію азербайджанської
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Ексгенконсул Грузії отримав підозру в
мільйонних махінаціях з ПДВ
Колишньому генеральному консулу Грузії у місті Одеса
Тімуру Нішніанідзе повідомлено про підозру в заволодінні
державними коштами у особливо великих розмірах.

САП оскаржила запобіжний захід Насірову
САП подала до Апеляційного суду м. Києва скаргу на
рішення Солом'янського суду про обрання запобіжного
заходу відстороненому на період слідства з посади голови
Державної фіскальної служби Роману

Порошенко
Насірова

прокоментував

справу

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

Справа Насірова: суд призначив засідання
на 13 березня
Солом'янський cуд Києва обрав запобіжний захід для
відстороненого Голови ДФС Романа Насірова у вигляді
тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення
застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

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

Україна
відмовилася
Януковича в РФ

допитувати

Ніяких допитів Віктора Януковича на території Росії в
присутності представників Генпрокуратури України не
буде. Таку заяву зробив прокурор Головної військової
прокуратури України Руслан Кравченко, ...

Суддявтікач Чаус попросив політичного
притулку в Молдові
Захист
заарештованого
в
Кишиневі
суддівтікача
Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса
звернувся до президента Молдови із заявою про надання
йому політичного притулку.
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Звільнювати Сущенка значно складніше,
ніж Савченко – адвокат
Адвокат українського журналіста Романа Сущенка Марк
Фейгін підкреслив, що, на відміну від його справи, у справі
Савченко була присутня публічність, яка сприяла
"деякому цугцвангу з боку Кремля".

Авдіївці дали тепло, воду та світло
В Авдіївці станом на ранок тепло, водо та
електропостачання здійснюється в штатному режимі. Про
це повідомляє пресслужба ДСНС України. «О 6 год. 9
березня відновлено водопостачання до абонентів. Станом
на 7 год. 9 березня у м.

КПВВ «Новотроїцьке» за допомогою ООН
оснастили надсучасною технікою
У Донецькій області відбулась офіційна церемонія
передачі технічної допомоги від Агентства ООН у справах
біженців для поліпшення умов у контрольному пункті
в’їздувиїзду «Новотроїцьке».

Спікером Євробачення2017 стане DJ Паша
Спікером Євробачення2017 від України стане ведучий
радіо і різних розважальних заходів, генпродюсер музичної
премії YUNA 2017 Павло Шилько відомий як DJ Паша.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
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інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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