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ТОП
ЗВТ Україна-Канада є відповіддю
російську агресію - Порошенко

на

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою є
важливою як відповідь на російську гібридну агресію та як
свідчення трансатлантичної єдності і солідарності.

Климпуш-Цинцадзе
у
Фінляндії
обговорила створення центру протидії
гібридним атакам
Віце-прем`єр-міністр із питань євроінтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе провела зустрічі з держсекретарем
офісу прем’єра Фінляндії Паулою Лехтомякі...

Названі
вже
Євробачення-2017

всі

учасники

Станом на 14 березня відомі імена вже всіх учасників 62го пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться в
Києві у травні цього року. Про це повідомляється на
офіційному сайті конкурсу.

СХІД
Доба

в

АТО:

майже

сотня
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Доба в АТО: майже сотня
обстрілів, один боєць загинув

ворожих

За минулу добу ситуація в зоні АТО погіршилася,
російсько–терористичні війська в другій половині дня
збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ, у тому числі...

Військові у зоні АТО повністю забезпечені
ліками - штаб
Усі підрозділи ЗСУ, особовий склад яких виконує бойові
завдання в зоні АТО, на 100 відсотків забезпечені
медичними приладами та лікарськими засобами.

Поліція
Донеччини каже, що
відпустила лише 20 блокувальників

поки

В поліції Донеччини підтверджують, що відпустили 20
чоловік з раніше затриманих учасників "блокади" торгівлі з
окупантами. Про це інформує прес-служба поліції...

УКРАЇНА
Закон про окуповані території міг
вирішити питання блокади ОРДЛО –
Сироїд
Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд
вважає, що ухвалення закону про окуповані території
могло б вирішити питання блокади ОРДЛО.

Ахметов втратив контроль над своїми
готелями в ОРДЛО
Менеджмент готелів "Донбас Палас" і "Парк Інн" в
Донецьку
був
відсторонений
від
управління
підприємствами представниками так званої "ДНР".

У поліції розповіли деталі затримання
учасників блокади ОРДЛО
Голова облуправління Нацполіції у Донецькій області
В'ячеслав Аброськін заявляє, що затримані учасники акції
з блокади торгівлі з окупованими територіями чинили опір

Цього тижня НАЗК розпочинає перевірки
декларацій заступників міністрів
Заступник голови Національного агенстства з питань
запобігання корупції Руслан Радецький цього тижня
ініціюватиме початок повної перевірки...
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УКРАЇНА І СВІТ
Канадська військова місія в Україні дає
сигнал Росії - Порошенко
Продовження Канадою тренувальної місії для українських
військових Unifier ще на два роки є твердим і рішучим
сигналом агресору, що Україну не зламати жодним...

ЗВТ з Канадою дасть лише прямих
інвестицій на рівні $36 мільйонів Порошенко
Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою
сприятиме, зокрема, зростанню прямих іноземних
інвестицій в українську економіку на рівні 36 млн доларів.

Україна
вимагає
британського лорда
"російський Крим"

пояснень
за слова

від
про

Посольство України у Великій Британії направило в офіс
лорда Річарда Балфа прохання підтвердити чи
спростувати його заяви, які поширюють російські ЗМІ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Між словом і ділом. Як Андрій Садовий
розмовляє з людьми (Аналітика)
Українські політики ніяк не можуть відмовитися від звичної
практики «між крапельками». У суботу, 11 березня, мер
Львова Андрій Садовий розповів «Українській правді»...

Допомога Україні
істини (Аналітика)

від Канади:

момент

Чи піде Трюдо на поглиблення конфронтації з Росією,
зумовлену підтримкою України, досі не зрозуміло.
Минулого тижня Канада нарешті оголосила про...

Дмитро Золотухін, заступник
інформполітики (Інтерв'ю)

міністра

Воювати з Росією “баблом” - марна справа. Потрібно
боротися мізками. Необхідність ухвалення Доктрини
інформаційної безпеки України не підлягає сумніву.
Однак, деякі ЗМІ, зокрема ті, до створення і фінансування
яких ..

СУСПІЛЬСТВО
В

Україні

вперше

відзначають
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В Україні вперше
добровольця

відзначають

День

В Україні 14 березня вперше відзначається День
українського добровольця. День установлений 17 січня
2017 року Верховною Радою України з метою вшанування

Всесвітній день числа Пі. Інфографіка
День числа Пі - неофіційне свято, яке відзначається
любителями математики 14 березня в 1:59:26 на честь
математичної константи - числа пі. Відтак, Укрінформ...

14
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Явдохи – весна в законі; «елеганто, оптимісто,
позітано»! Сьогодні Явдохи – за старим стилем перше
березня, а за давньоукраїнським календарем – початок...
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