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ТОП
РНБО вирішила припинити переміщення
вантажів через лінію зіткнення
Рада національної безпеки і оборони України прийняла
рішення припинити переміщення вантажів через лінію
зіткнення. Враховуючи захоплення українських...

СБУ і Нацбанк мають за добу розробити
санкції проти російських банків - Радбез
Нацбанк і СБУ мають проаналізувати діяльність
банківських установ України, у капіталі яких є частка
державних банків РФ, та протягом доби внести...

Сьогодні закриють всі залізничні
автошляхи через лінію розмежування
До 13-ї 15 березня години
автомобільні
та
залізничні
розмежування.

будуть
шляхи

та

перекриті всі
через
лінію

СХІД
АТО: 106 обстрілів за добу, бойовики
гатили по Авдіївці і Мар'їнці з танків

http://archive.sendpulse.com/8d8ce9a8/?_ga=1.82447190.1343383106.1487161111

1/5

15.03.2017

Єдина країна (ранкова) 15.03.17

гатили по Авдіївці і Мар'їнці з танків
Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється,
кількість обстрілів позицій ЗСУ збільшується. Всього
зафіксовано 106 обстрілів, з них 44 з використанням...

Авдіївка і ще 11 населених пунктів без
світла - ДСНС
14 березня через обстріли була пошкоджена лінія
електропередач, в результаті чього в Авдіївці та 11
населених пунктах Ясинуватського районі немає світла.

Обстріл на Луганщині: троє поранених,
частина Золотого без води
На Луганщині внаслідок обстрілів поранено жінкусанінструктора, а також двох військовослужбовців. Про це
повідомив заступник керівника ЛОВЦА...

Поліція
таки
затримала
автоколону
блокувальників разом з Парасюком
На шляху між Костянтинівкою та Краматорськом
(Донецька область) близько 22:00 вівторка, 14 березня,
була затримана автоколона з учасниками блокади...

У фонді Ахметова підтвердили, що "ДНР"
заборонила його діяльність
Ватажок
"ДНР",
визнаної
СБУ
терористичною
організацією, Олександр Захарченко заборонив роботу
благодійного фонду Ріната Ахметова "Допоможемо" на
території...

ПРАВОПОРЯДОК
В САП вважають, що у слідства вистачає
доказів провини Насірова
Слідство має достатньо доказів провини колишнього
голови
Державної
фіскальної
служби
Романа
Насірова.
Про
це
керівник
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури

Холодницький покаже Молдові банки з
грошима скандального судді Чауса
САП зробить усе можливе, щоб скандального суддю
райсуду Києва Миколу Чауса судили за корупційний
злочин. Про це в прямому ефірі програми...
http://archive.sendpulse.com/8d8ce9a8/?_ga=1.82447190.1343383106.1487161111
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УКРАЇНА І СВІТ
У Канаді зраділи ратифікації Верховною
радою Угоди про вільну торгівлю
Міністр міжнародної торгівлі Канади Франсуа-Філіп
Шампань привітав ратифікацію Верховною Радою Угоди
про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

Шевченко розповів про подальші кроки
імплементації ЗВТ з Канадою
Успішне голосування в українському парламенті за
ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Канадою
відкриває шлях до подальших практичних кроків...

Гройсман в Анкарі обговорив створення
космічного ракетного комплексу
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в Анкарі
відвідав Турецьку аерокосмічну корпорацію, де провів
зустріч із керівництвом Асоціації підприємств...

Гройсман домовився з Ердоганом про
конкретні економічні проекти
Перебуваючи в Анкарі з офіційним візитом, Прем’єрміністр України Володимир Гройсман досяг конкретних
домовленостей з президентом Туреччини...

Пінчук найняв лобістів у США, що мали
зв'язки з командою Трампа
Український мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню
журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у
оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів...

Керівник програми Kremlin Watch назвав
шість кроків для нейтралізації агресії
Путіна
Захід повинен консолідувати свої зусилля проти російської
агресії, пропаганди й масової дезінформації та зробити,
принаймні шість невідкладних кроків для того, щоб...

Лоукост
Україну

Ryanair

офіційно

зайшов

в

Найбільша європейська авіакомпанія дешевих перельотів
Ryanair оголосила про початок роботи в Україні та
оголосила напрямки, за якими здійснюватиме рейси.
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Порошенко
пояснив
“відносини”
з
підприємствами на окупованому Донбасі
Територіальна цілісність України має бути відновлена
політико-дипломатичним
шляхом
з
реінтеграцією
неконтрольованих територій до складу держави, відтак...

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...

ЕКСКЛЮЗИВ
Як Києву не потрапити в пастку Москви
Пускати Юлію Самойлову на Євробачення, чи не
пускати… Україні треба знайти адекватну відповідь на
провокацію. 12 березня, стало відомо про намір Росії...

СУСПІЛЬСТВО
У Варшаві відкрилася виставка
українських переселенців

про

У центрі Варшави у вівторок відкрилася фотовиставка
“Displaced. 12 Stories from Ukraine” (Переміщені. 12 історій
з України). Участь у відкритті взяли...

ЮНІСЕФ доставить вакцини для України
на початку літа
Дитячий фонд ЮНІСЕФ планує доставити до України всі
вакцини, які закуповує за кошти держбюджету 2016 року,
на початку літа. Про це на прес-конференції...

В Україні торік випустили 35 фільмів і
профінансували майже сотню - Іллєнко
Минулого року в Україні за підтримки Державного
агентства України з питань кіно вийшло 35 фільмів. Про
це сьогодні повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко...

15 березня. Пам’ятні дати
В ніч на 15 березня 1939 року у місті Хуст була
проголошена незалежність Карпатської України. Після
розпаду на початку ХХ століття Австро-Угорської імперії...
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15
березня:
астровісник

народний

календар

Сьогодні Федота-вітроноса; дзвін у правому
віщуватиме гарну новину; у лівому – про
пліткуватимуть, але ви того не почуєте.

і
вусі
вас
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