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ТОП
Жодної співпраці з "націоналізованими"
заводами не може бути - Порошенко
Президент Петро Порошенко заявив, що жодної
торговельної діяльності з захопленими підприємствами на
окупованих територіях не може бути.

У Європарламенті підготували п'ять
проектів резолюції на підтримку України
У
Європарламенті зареєстровано
п’ять
проектів
резолюцій на підтримку українських політичних в’язнів,
протиправно утримуваних Росією, а також щодо ситуації в
окупованому Криму.

Текст Меморандуму з МВФ опублікують
після 20 березня - Мінфін
Меморандум про співпрацю з МВФ буде опубліковано
після засідання Ради директорів МВФ. Про це повідомляє
прес-служба Міністерства фінансів України.

Україна за 25 років отримала від США $4,2
мільярда допомоги - Кубів
Україна з 1992 року отримала від уряду
http://archive.sendpulse.com/dcaf064a/?_ga=1.85041753.1343383106.1487161111

США та донорів

1/6

14.03.2017

Єдина країна (вечірня) 14.03.17

Україна з 1992 року отримала від уряду США та донорів
$4,2 млрд. Сьогодні ж Штати дають новий транш на $54
млн для реформ у енергетиці, дотримання норм ...

ФСБ додала у справу Сущенка папери,
отримані з українських відомств
Слідче управління ФСБ долучило до справи журналіста
Укрінформу Романа Сущенка документи, запитані і
одержані адвокатом Марком Фейгіним від українських
відомств.

Справу
про
держзраду
передали до суду - Луценко

Януковича

Головна військова прокуратура направила до Печерського
райсуду обвинувальний акт у справі про державну зраду
екс-президента Віктора Януковича.

Слідство ще до арешту Чийгоза готувало
"засекречених свідків" - Полозов
В окупованому Криму відбулося 90-е за рахунком "судове"
засідання у справі Ахтема Чийгоза, на якому продовжився
допит "засекреченого свідка", який представився членом
президії Меджлісу

СХІД
АТО: за день - 54 обстріли, поранені й
травмовані троє бійців
Починаючи з опівночі обстріли позицій сил АТО не
припиняються. Всього зафіксовано 54 випадки відкриття
вогню, у тому числі з використанням зброї, забороненої
Мінськими угодами.

Донбас: Укрзалізниця не перевозить
вантажі через лінію розмежування
Укрзалізниця не перевозить вантажі на тимчасово
непідконтрольну територію України та зворотно. Про це
повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури
України.

УКРАЇНА
Фейки проти Турчинова "клепає" ФСБ Радбез
Секретар Ради національної безпеки і оборони України
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Олександр
Турчинов
звернувся
до
Держслужби
фінансового
моніторингу
та
Національного
антикорупційного бюро з проханням провести

Суд відмовив Сбєрбанку в стягненні 1,5
мільярда з Укрзалізниці
Столична прокуратура не допустила безпідставне
стягнення з «Укрзалізниці» 1,5 млрд гривень на користь
Сбєрбанку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури
міста Києва.

ПриватБанк буде державним як мінімум
до кінця 2017 року - Шлапак
ПАТ "ПриватБанк" може бути переданий на приватизацію
не раніше 2018 року. Про це розповів журналістам голова
правління ПАТ "ПриватБанк" Олександр Шлапак,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фракція БПП підтримає президентський
законопроект про подвійне громадянство
Фракція
"Блок
Петра
Порошенка"
підтримає
президентський законопроект про відповідальність за
подвійне громадянство на державних посадах.

Фракція БПП
нардепом

поповнилася

ще

одним

Народний депутат Юрій Буглак, який склав присягу у
Верховній Раді у вівторок, увійшов до складу фракції «Блок
Петра Порошенка». Відповідне оголошення зробила на
вечірньому пленарному засіданні перший заступник

Суд дозволив примусово стягнути з ОПЗ
майже 7 мільярдів на користь Фірташа
Южний міський суд визнав рішення Стокгольмського
арбітражу, яким було задоволено позов компанії Ostchem
Holding Limited, пов'язаної з

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко збирається з візитом до Риги
Президент України Петро Порошенко відвідає з офіційним
візитом Ригу 4 квітня. Про це повідомили Укрінформу у
прес-службі Канцелярії президента Латвії, коментуючи
повідомлення про його транзитне перебування у Києві.
http://archive.sendpulse.com/dcaf064a/?_ga=1.85041753.1343383106.1487161111
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Україна
і
співпрацювати
Гройсман

Туреччина
у космічній

можуть
авіації -

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що
Україна і Туреччина можуть об’єднатися у сфері
літакобудування і випускати конкурентні на ринку
українсько-турецькі літаки.

Анкара заборонила своїм суднам заходити
в окупований Крим
Рішення Анкари про заборону будь-яким своїм суднам
відвідувати окупований Крим є свідченням дружніх
відносин між Україною та Турецькою Республікою.

Питання заблокованого КП "Золоте"
обговорять у Мінську - Ірина Геращенко
Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина
Геращенко заявила, що під час переговорів у Мінську 15
березня
українська
сторона
порушить
питання
заблокованої бойовиками роботи КПВВ "Золоте".

Російський
суд
продовжив
Липецької фабрики Roshen

арешт

Басманний суд Москви продовжив арешт Липецької
кондитерської фабрики, що входить до корпорації Roshen,
до 13 червня.

ПРАВОПОРЯДОК
Керівника
розшук

Укртатнафти

оголосили

у

Голова правління Укртатнафти Павло Овчаренко
оголошений у розшук. Про це повідомляється на сайті
Міністерства внутрішніх справ.

СБУ
прикрила
в
телецентр із Путін ТБ

Києві

підпільний

Співробітники Служби безпеки спільно з поліцією
припинили протиправну діяльність групи осіб, які
організували
трансляцію
заборонених
російських
пропагандистських телеканалів.

ЕКСКЛЮЗИВ
Андріївська церква зачинена. Експонатам

http://archive.sendpulse.com/dcaf064a/?_ga=1.85041753.1343383106.1487161111

4/6

14.03.2017

Єдина країна (вечірня) 14.03.17

Андріївська церква зачинена. Експонатам
потрібне лікування (Аналітика)
Українські політики ніяк не можуть відмовитися від звичної
практики «між крапельками». У суботу, 11 березня, мер
Львова Андрій Садовий розповів «Українській правді»...

Україна-МВФ: пенсійну реформу обіцяно в
квітні, земельну - в травні (Аналітика)
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
Церемонія відкриття Євробачення пройде
на площі Конституції
Про це заявив у вівторок креативний директор подій
цьогорічного Євробачення Сергій Проскурня під час пресбрифінгу організаторів "Євробачення-2017", повідомляє
кореспондент Укрінформу.

Євробачення: стало відомо, під яким
номером виступить O.Torvald
Група О.Torvald, яка представить Україну на конкурсі
Євробачення-2017, виступить у фіналі під номером
22. Про це повідомляє UA Перший.
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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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