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ТОП
Україна vs Росія: Європарламент закликає
ЄС підтримати Київ – проект резолюції
У Європарламенті планують офіційно закликати Раду ЄС
підтримати Україну у розгляді позову проти Росії, що
триває у Міжнародному суді ООН.

Конфлікт на Донбасі забрав життя майже
10 тисяч осіб — ООН
З квітня 2014 року під час конфлікту на Донбасі загинуло
9900 людей. Про це йдеться у 17-й доповіді Управління
Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо

Україна у Мінську вимагала скасувати
"націоналізацію" заводів на Донбасі
Представники України в Тристоронній контактній групі на
переговорах у Мінську зажадали відповіді щодо
скасування рішень про визнання на території РФ
"документів", виданих в ОРДЛО, захоплення української
власності ...

Санкції

для
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банків:
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заборонити
російським
виводити капітал

"дочкам"

У Національному банку зазначають, що у визначенні
санкцій по відношенню до українських банків з російським
капіталом керувались інтересами громадян України.

СХІД
ДТЕК заявляє про втрату контролю над
підприємствами "Л/ДНР"
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова заявляє про втрату
управління над підприємствами, розташованими на
тимчасово неконтрольованій території Донецької та
Луганської областей.

АТО: бойовики гатять на всіх напрямках,
за день - 46 обстрілів
Російсько-терористичні війська продовжують вести вогонь
по позиціях Збройних Сил України та з початком доби
здійснили 46 обстрілів. Про це інформує прес-центр
штабу АТО.

Метінвест
зупиняє
окупованому Донбасі

заводи

на

Група "Метінвест" заявляє про втрату контролю над
підприємствами в ОРДЛО і припинення роботи цих
підприємств. Про це повідомляє прес-служба "Метінвест".

УКРАЇНА
Ініціатори блокади намагалися розколоти
суспільство – Кабмін (ЗАЯВА)
У Кабінеті міністрів України вважають, що ініціатори
блокування
переміщення
товарів
через
лінію
розмежування намагалися розколоти суспільство і
поставити
під
загрозу
відновлення
економічного
зростання.

Шкіряк
сказав,
кому
дозволять
перетинати лінію розмежування
Перекриття транспортних шляхів у напрямку ОРДЛО не
стосуватиметься гуманітарних вантажів, а також
громадського і приватного транспорту громадян України,
які перетинають лінію розмежування.

Сімейний

бізнес

"блокади":

брат

Парасюка отримав 500 гривень за два дні
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Парасюка отримав 500 гривень за два дні
Начальник донецької міліції В'ячеслав Аброськін
оприлюднив свідчення двоюрідного брата Володимира
Парасюка і назвав блокаду "сімейним бізнесом" нардепа.

Поліція і Нацгвардія
рішення Радбезу - МВС

готові

виконати

Національна поліція і Національна гвардія України готові
виконати рішення Ради національної безпеки і оборони
України щодо тимчасового припинення вантажних
перевезень через лінію зіткнення в зоні

НБУ назвав російські
підпадають під санкції

банки,

які

не

Санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі
України не стосуються "Сіті банку" та "Альфа-банку",
оскільки запроваджуються лише щодо банків із державним
російським капіталом.

ПРАВОПОРЯДОК
Луценко не виключає, що ГПУ оголосить
підозру Парасюку
У Кабінеті міністрів України вважають, що ініціатори
блокування
переміщення
товарів
через
лінію
розмежування намагалися розколоти суспільство і
поставити
під
загрозу
відновлення
економічного
зростання.

Кацуба-молодший здав мафію і уклав
угоду зі слідством - Луценко
Суд відпустив Олександра Кацубу з-під варти, оскільки він
здав слідству високопоставлених членів злочинного
угруповання.

Оборонний
комітет
проситиме
ГПУ
відкрити
справу
на
Семенченка
і
Парасюка
Парламентський комітет з питань національної безпеки
та оборони планує звернутися із заявою до Генеральної
прокуратури з приводу дій народних депутатів Семена
Семенченка (фракція "Самопоміч") та

УКРАЇНА І СВІТ
Україна в ООН:

Агресія Росії сприяє
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Україна в ООН: Агресія Росії сприяє
безкарній торгівлі людьми
Крім жертв і руйнувань, які принесла агресія Росії на схід
України, в окупованих районах також мають місце
численні випадки торгівлі людьми, примусової праці й ...

Клімкін і Ващиковський відновили роботу
Українсько-польського форуму
Глави МЗС України і Польщі Павло Клімкін і Вітольд
Ващиковський у середу відновили роботу Українськопольського форуму партнерства.

Клімкін про "Східне партнерство": У квітні
запропоную "кілька ідей"
Україна під час зустрічі глав МЗС країн "Вишеградської
групи" і "Східного партнерства" у квітні у Варшаві хоче
запропонувати низку нових ініціатив для поглиблення
інтеграції з ЄС.

Швеції цікавий бойовий досвід України
Україна і Швеція посилюватимуть взаємодію у сфері
протидії гібридним
загрозам. Такої домовленості
досягнуто під час відвідання віце-прем'єр-міністром з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України ...

У Криму і далі "вибивають" зізнання у
затриманих - Моніторингова місія ООН
Окупаційна влада Криму вдається до примусового
отримання зізнань у затриманих шляхом катувань і
жорстокого поводження, а ув’язнених продовжують
переводити до Росії.

Україна на міжнародному рівні заявила
про відкриття ринку бурштину
Україна вперше на міжнародному рівні заявила про
відкриття в країні ринку бурштину. Таку заяву було
зроблено під час міжнародної балтійської спеціалізованої
виставки бурштину International ...

Омелян
сказав,
що
саме
"відкрите небо" над Україною

гальмує

Україна стала заручницею застарілої суперечки між
Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару. Саме
ця обставина не дає ратифікувати угоду про "відкрите
небо".
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Чаусу продовжили арешт у Молдові
У Молдові суд продовжив термін тримання під вартою
судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Про це
повідомили Укрінформу в Спеціалізованій антикорупційній
прокуратурі.

ЕКСКЛЮЗИВ
Верховна Рада
(Аналітика)

і

люди

в

камуфляжі

Хороша ідея – розглянути ситуацію в парламенті,
залучивши очевидців, перетворилася на демонстрацію
сили. Сьогоднішнє засідання парламенту було одним із
найкоротших. Півгодини.

За що Володимир Гройсман отримав у
Туреччині
«дуже
міцний
сигнал»
(Аналітика)
Турецькі цитрусові для Криму не витримали конкуренції з
українським авіапромом. Учора, у перший день візиту
прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до
Туреччини, українська сторона отримала від турецької ....

СУСПІЛЬСТВО
Мовні квоти для телебачення можуть
встановити вже завтра
Законопроект № 5313 про мовні квоти і збільшення
українського мовлення на телебаченні Верховна Рада
розгляне на пленарному засіданні у четвер.

НСТУ розраховує отримати від квитків на
Євробачення 44 мільйони
Національна
суспільна
телерадіокомпанія
України
розраховує вторгувати від продажу квитків на заходи
пісенного конкурсу "Євробачення-2017" 44 мільйони
гривень.
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