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ТОП
ЄС
продовжив
санкції
представників режиму Путіна

проти

Євросоюз продовжив на подальші півроку персональні
санкції, запроваджені проти російських, українських та
кримських осіб, які причетні до посягання на
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
України.

Європарламент
просять
новий
вид
санкцій проти РФ - за права людини в
Криму
Цього тижня Європарламент голосуватиме за резолюцію
про українських політичних в'язнів в Росії та ситуацію в
окупованому Криму. На даний момент текст документа
обговорюється різними політичними групами.

Глава МЗС Люксембургу вражений від
ущент розбитого Широкиного
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн
побачив, що на Донбасі йде справжня війна, а не
конфлікт, а ведуть її професійні військові.

СХІД
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СХІД
АТО: бойовики накрили сектор "М" зі 122мм артилерії
У понеділок, 13 березня, на Донбасі зафіксовано 42
обстріли з боку бойовиків, поранення отримав один
український військовий. ро це йдеться у зведенні пресцентру штабу АТО станом на 18.00.

АТО: окупанти обстрілюють всі напрямки,
під Маріуполем – цілодобові бої (Карта)
Російсько-окупаційні війська минулої доби гатили по
Авдіївці та її флангах більше десяти годин з "Градів", танка
й мінометів.

Клімкін: Логіка дій Росії на Донбасі не
залишає місця для сумнівів
Міністри закордонних справ України та Люксембургу
Павло Клімкін і Жан Ассельборн під час поїздки на Донбас
побачили наслідки обстрілу

Авдіївка вже зі світлом
Ремонтні бригади відновили пошкоджені під час обстрілу
бойовиками лінії електропередач поблизу Авдіївка,
енергопостачання міста поновлено.

Українське
радіо
вперше
незалежности
дісталося
Луганщини

за

роки
півночі

Жителі найвіддаленішого в Луганській області Троїцького
району тепер можуть слухати не лише російську
пропаганду, а й українське радіомовлення – на хвилі 102,1
запрацювало обласне державне радіо «Пульс».

ПРАВОПОРЯДОК
Суд залишив Насірова під вартою
Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити під
вартою
відстороненого
голову
ДФС
Романа
Насірова. Відповідне рашення ухвалили в понеділок, 13
березня.

Насіров заявив, що не має 100 мільйонів
на заставу
Відсторонений

голова

Державної

фіскальної

служби

України Роман Насіров заявив, що не має 100 мільйонів
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України Роман Насіров заявив, що не має 100 мільйонів
гривень для внесення застави.

Захист Януковича знайшов привід не
ознайомлюватися зі справою
Захист екс-президента Віктора Януковича подав заяву про
припинення заочного розслідування його справи, оскільки
вважає, що для його проведення немає підстав.

УКРАЇНА І СВІТ
«Північний
потік-2»
не
становить
спільного інтересу для ЄС - єврокомісар
Проект російського газопроводу «Північний потік-2» не
стане пріоритетним для Європейського Союзу, натомість
транзит газу через Україну має бути збережений.

Гройсман планує розвивати
товарів з Азербайджаном

транзит

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що
Україна та Азербайджан мають перспективи щодо
активізації співпраці у сфері транзиту товарів.

Товарообіг
між
Україною
та
Азербайджаном за 5 років скоротився
втричі - ТПП
Обсяг українсько-азербайджанської торгівлі товарами та
послугами у 2012 році складав $900 млн, у 2016 - $320,3
млн.

Клімкін назвав провокацією з боку РФ
участь Самойлової в Євробаченні
Глава МЗС України Павло Клімкін назвав черговою
провокацією з боку РФ участь співачки Юлії Самойлової в
Євробаченні-2017,
оскільки
Самойлова
незаконно
перетнула кордон і відвідала окупований Крим у ...

УКРАЇНА
Порошенко
законопроект
військових

назвав
про

невідкланим
е-декларування

Президентом України Петром Порошенком визначений як
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Президентом України Петром Порошенком визначений як
невідкладний законопроект, який передбачає скасування
е-декларування для деяких військослужбовців.

Ірину Геращенко викликали в
запитають про “харківські угоди”

ГПУ

-

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина
Геращенко
отримала
повістку
від
Генеральної
прокуратури у справі про ратифікацію так званої
харківської угоди.

ЕКСКЛЮЗИВ
Старий
Москаль
(Аналітика)

VS

нова

поліція

Ми живемо в особливій ситуації - ситуації фактичної війни,
в тому числі й інформаційної, яку нав'язала нам Росія.
Скандал, який на Закарпатті уже встигли назвати ...

Провал «путінпропа» в Європі: Тут не
Москва! (Аналітика)
Європейці поступово починають розуміти механізми
російської
пропаганди
та
намагаються
їй
не
піддаватися. На початку березня в рамках російських
потуг, спрямованих на дискредитацію

Як Росія знущається зі своєї громадянки
Юлії Самойлової (Аналітика)
Посилаючи співачку в інвалідному візку на Євробачення,
росіяни затіяли цинічну провокацію. Зробимо так, щоб
вона їм і окошилась?

Іван Гнатишин, Посол України у Республіці
Молдова (Інтерв'ю)
10 березня Україна і Молдова відзначили 25-у річницю
встановлення дипломатичних відносин. Про пріоритети
українсько-молдовської взаємодії, спільні проекти у сфері
європейської інтеграції,

СУСПІЛЬСТВО
А вам ще Каплін 3200 грн. пенсії не дав?
(Аналітика)
Депутат пропонує одним махом підвищити мінімальну
пенсію до 3200 грн. А де гроші? Для популізму – це не
принципово..
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МІП
пропонує
вивчати
Українську
революцію 1917-1921 рр. не лише у школі
Вивчення Української революції 1917-1921 років варто
вивести за рамки шкільної програми та вчити наших
співвітчизників робити певні висновки з неї заради
подальшого розвитку країни.
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