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ТОП
Гейлі: Нам ніколи не варто довіряти Росії
У своєму першому інтерв'ю в якості посла США в ООН,
Ніккі Гейлі заявила, що російську загрозу не слід
сприймати легковажно. Про це вона сказала в інтерв’ю...

США виділили Україні ще понад $50 млн на
реформи
Уряд США виділив 54 млн дол. на додаткову допомогу
Україні. Про це передає "Голос
Америки". Повідомляється, що міжурядовий договір
підписали...

Президент очікує мільярд від МВФ у
березні
Четвертий транш кредиту від МВФ у розмірі 1 млрд дол.
США має бути наданий Україні вже у березні. Про це
Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю...

Другий транш від ЄС Україна може
отримати
найближчими
тижнями
Мінгареллі
Україна може отримати впродовж найближчих
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Україна може отримати впродовж найближчих тижнів 600
млн євро другого траншу макрофінансової допомоги від
Євросоюзу. Про це на XIII щорічній інвестиційній...

Дострокових парламентських
нікому не подарую - Порошенко

виборів

Дострокових парламентських виборів, про проведення
яких мріють як українська опозиція, так і в Росії, не
буде. Про це заявив Президент України в інтерв'ю
українським телеканалам, повідомляє кореспондент ...

УКРАЇНА
Уряд продовжив надзвичайні заходи в
енергетиці на місяць
Кабінет Міністрів продовжив дію надзвичайних заходів у
сфері енергетики. Відповідне рішення ухвалено на
засіданні уряду в четвер...

Порошенко доручив Уряду вирішити
проблеми з оформленням документів у
ОРДЛО
Уряд має розробити процедуру, щоб ефективно
відреагувати на труднощі, які українців мають на
окупованих територіях Донбасу з оформленням...

Гройсман обіцяє ліквідувати неефективні
митниці
Прем’єр-міністр
Володимир
Гройсман
пообіцяв
ліквідувати неефективні українські митниці. Про це він
заявив, виступаючи на 13-ій щорічній інвестиційній
конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу..

Рада
ухвалила
засудження

Закон

про

заочне

Народні депутати ухвалили закон про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України (щодо
удосконалення механізмів забезпечення завдань...)...

Мельничук заявив про вихід із коаліції
Народний депутат, представник групи «Воля народу»
Сергій Мельничук заявив, що він виходить з коаліції. Про
це він сказав під час виступу у парламенті, повідомляє...
http://archive.sendpulse.com/0ec927a3/?_ga=1.38813795.1343383106.1487161111
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СХІД
Доба в АТО: бойовики накрили Авдіївку
вогнем із танків та мінометів
Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, але
контрольованою. За минулу добу зафіксували 91 ворожий
обстріл позицій українських військових.

Авдіївка другу добу без світла
Станом на 7 годину 16 березня в Авдіївці централізоване
електропостачання
відсутнє.
Про
це
повідомляє
ДСНС. "Станом на 7 год. 16 березня централізоване...

Провокація
блокувальників
поліцейських відкрити вогонь

змусила

У Донецькій області на блокпосту в Костянтинівці для
припинення
провокації блокувальників
поліцейські
змушені були стріляти в повітря. Про це в середу...

СКМ
теж
втратила
контроль
над
підприємствами на окупованому Донбасі
Услід за "Метінвестом" компанія "Систем Кепітал
Менеджмент" (СКМ) заявила про повну втрату контролю
над підприємствами в ОРДЛО.

ПРАВОПОРЯДОК
Інформація про те, що у Насірова немає
інших громадянств, "перекручена" у ЗМІ СБУ
СБУ не стверджує, що у відстороненого голови Державної
фіскальної служби Романа Насірова
немає інших
громадянств, а заявляє, що на даний момент не має...

Порошенко: Не знаю, що буде з Насіровим
Президент Петро Порошенко підкреслив, що, окрім
створення незалежної антикорупційної інфраструктури,
серед його пріоритетів є створення незалежної судової
гілки влади.
http://archive.sendpulse.com/0ec927a3/?_ga=1.38813795.1343383106.1487161111
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Порошенко: Ключове завдання зараз –
створити професійний суд
Президент Петро Порошенко підкреслив, що, окрім
створення незалежної антикорупційної інфраструктури,
серед його пріоритетів є створення незалежної судової
гілки влади.

УКРАЇНА І СВІТ
СКУ привітав подовження санкцій ЄС
проти Росії
Світове українство вітає продовження Євросоюзом на
подальші півроку персональних санкції, запроваджених
проти російських, українських та кримських осіб,
причетних

СКУ закликав Президента до громадських
слухань щодо подвійного громадянства
Світовий конгрес українців звернувся до Президента
України Петра Порошенка із закликом провести громадські
слухання стосовно поданого ним законопроекту...

Ващиковський: Рано чи пізно визріє думка
про зміну "нормандського формату"
"Нормандський формат" переговорів щодо Донбасу
припинив активну фазу бойових дій, але не зупинив
агресію Росії в України. До вирішення кризи на Донбасі...

ОБСЄ закликала підтримати роботу СММ
на Донбасі
Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії
Себастьян Курц знову закликав усі сторони конфлікту в
Україні виконати свої зобов'язання і активно підтримувати

ЕКСКЛЮЗИВ
Сбербанку та іже з ним, обрізали
фінансову пуповину (Аналітика)
«Розлучення» з російським капіталом не сталося. Він
залишається працювати тут, але ізольовано від «мамки».
http://archive.sendpulse.com/0ec927a3/?_ga=1.38813795.1343383106.1487161111
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Як у Вінниці на «торговій блокаді» ОРДЛО
наполягли (Аналітика)
Лише після трьох днів протестів Вінницька облрада
прийняла резолюцію, яка поки що влаштувала всіх. Хвиля
нічних протестів після затримання 43-х осіб на редуті біля
залізничної станції Кривий Торець Вінницю не оминула.

Донбас, який для нас є
дорогим... (Аналітика)
1 700 000 переселенців – це багато. Не відмовляться
вони від думки повернути рідну для них землю. Багатьох
це порадує: здається, Путін передумав нав'язувати нам...

СУСПІЛЬСТВО
Стало
відомо,
хто
безпекою Євробачення

опікуватиметься

Безпекою пісенного конкурсу Євробачення-2017 у Києві
займатиметься
президент
міжнародної неурядової
організації "Міжнародна антитерористична єдність"
Олександр Дічек.

16 березня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюється 100 років від дня заснування
«Українського військового клубу імені гетьмана Павла
Полуботка». 16 березня 1917 року військова нарада...

На Закарпатті частково вигоріла Долина
нарцисів
Одна з популярних туристичних місцин України - Долина
нарцисів - частково вигоріла. Про це повідомила
журналістка Алла Хаятова на своїй сторінці у Facebook.

16
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Євтропія; сміливо плетіть сіті для ворогів – вони
туди обов’язково потраплять! Сьогодні мученика
Євтропія, який жив у IV столітті і був жорстоко страчений...
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