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ТОП
Україна vs Росія: справа у суді ООН
налічує понад 800 томів, з них 300 - під
грифом "таємно"
Президент Петро Порошенко зазначив, що позов до
Міжнародного суду ООН став першим кроком України ...

Європарламент вкотре закликав Росію
звільнити українських політв’язнів
Європарламент закликає увести подальші персональні
обмежувальні заходи проти осіб, які причетні до
порушення прав людини на окупованих Росією
територіях

Єврокомісія схвалила другий транш
фіндопомоги для України - €600 мільйонів
Єврокомісія у четвер офіційно затвердила рішення про
виділення Україні другого траншу у 600 млн євро за
програмою макрофінансової допомоги.

Порошенко затвердив
російських банків

санкції

Президент Петро Порошенко увів в дію
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Президент Петро Порошенко увів в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 15 березня
2017 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів ...

Дружина внесла 100 мільйонів застави за
Насірова - САП
Дружина екс-голови ДФС Романа Насірова Катерина
Глімбовська внесла за нього заставу у розмірі 100
мільйонів гривень.

Адвокат
обговорив
із
Сущенком
пропагандистські матеріали на КремлеЗМІ
Адвокат
Марк Фейгін, який захищає незаконно
утримуваного в Росії журналіста Укрінформу Романа
Сущенка, вважає, що телеканал НТВ готує "про запас"

СХІД
Бойовики обстріляли сили АТО
Водяного зі 122 мм артустановок

біля

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початком доби
35 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого
озброєння. Про це інформує прес-центр штабу АТО.

Авдіївці підключили електрику
Електропостачання в Авдіївку повністю відновлено:
запрацювали Авдіївський коксохімічний завод та Донецька
фільтрувальна станція, які централізовано забезпечують
водою та теплопостачанням місто.

Геращенко:
Кількість
заручників
на
Донбасі зросла до 118, ще 418 - зниклі
безвісти
На сьогодні кількість заручників, які утримуються
бойовиками на окремих територіях Донецької та
Луганської областей (ОРДЛО), становить 118 осіб.

Нацгвардія
"легалізувала"
капеланів в АТО

роботу

Бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій по
всій лінії фронту. Про це повідомив на брифінгу речник
Міністерства оборони України з питань АТО полковник
Олександр Мотузяник.
http://archive.sendpulse.com/ad3a043a/?_ga=1.80415703.1343383106.1487161111

2/6

16.03.2017

Єдина країна (вечірня) 16.03.17

«Богдан» показав новий
автомобіль для військових

броньований

Компанія «Богдан-Моторс» продемонстрував військовим
броньований
автомобіль
Барс-8
та
спеціальний
військовий «командирський» автомобіль Богдан 2351
власної розробки.

УКРАЇНА І СВІТ
Мандат СММ ОБСЄ в Україні продовжили
на рік
Мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з
безпеки і співпраці в Європі продовжений на рік. Про це
кореспондентові Укрінформу повідомили з штаб-квартири
організації.

Голландці готові вкласти €2 мільйони у
100-відсоткове українське радіо
Нацрада провела конкурс на отримання ліцензій на
мовлення на 16 радіочастотах. Мережа "Країна ФМ" (ПрАТ
"Радіокомпанія Гала") здобула на конкурсі 15 частот.
"Радіо Один" ...

УКРАЇНА
Президент увів у дію рішення РНБО щодо
протидії гібридним загрозам
Президент України Петро Порошенко увів у дію рішення
РНБО щодо невідкладних заходів із протидії гібридним
загрозам нацбезпеці України.

Кабмін схвалив план виконання Доктрини
інформбезпеки
Кабінет міністрів схвалив План організації виконання указу
Президента "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину
інформаційної безпеки України".

Правий сектор і "Свобода" домовилися
про спільний політичний план
Партії «Свобода», Правий сектор та Національний корпус
у четвер підписали спільний документ «Національний
маніфест» та домовилися об'єднати зусилля задля
досягнень політичних цілей.

Нардепи

посилили

відповідальність
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Нардепи
посилили
військових

відповідальність

Народні
депутати
ухвалили
у
другому
читанні
законопроект № 5112 "Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
посилення
відповідальності військовослужбовців та деяких інших
осіб"..

Рада
затвердила
Єдиний
військовозобов'язаних

реєстр

Народні депутати ухвалили в другому читанні і в цілому
законопроект № 2504а-д "Про Єдиний державний реєстр
військовозобов’язаних". Як повідомляє кореспондент
Укрінформу,
відповідне
рішення
підтримали
236
депутатів.

ПРАВОПОРЯДОК
В Україні вперше конфіскують іноземне
судно, що заходило до Криму
Малиновський райсуд Одеси розглянув адміністративний
протокол про порушення митних правил іноземним
судном Sky Moon, складений Одеською митницею за
ініціативою Військової прокуратури Південного

Генпрокурор каже, що зарано говорити
про "справу Садового"
У прокуратурі немає провадження стосовно Львівського
міського голови Андрія Садового, а є провадження щодо
пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі ...

Єфремов залишатиметься в СІЗО попри
рішення Апеляційного суду - Сарган
"Економічний" епізод щодо екс-голови фракції Партії
регіонів Олександра Єфремова виділений в окреме
кримінальне провадження, і в його рамках здійснюються
необхідні слідчі дії.

"Дніпровському стрільцю"
арешт іще на два місяці

продовжили

Обвинуваченому у вбивстві двох патрульних поліцейських
колишньому бійцю роти спецпризначення МВС "Торнадо"
Олександру Пугачову продовжили запобіжний захід тримання під вартою ще на два місяці.

ЕКСКЛЮЗИВ
Україна живе, і цим ламає стратегію
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Україна живе, і цим ламає стратегію
Кремля (Аналітика)
Не важливо, чи був лист Януковича Путіну, важливо, що не
такий страшний чорт…«Жодного листа офіційно в
адміністрацію президента не надходило.

Селезньов чи Бєсєдін?(Аналітика)
Усі інтриги розширеного списку збірної України на матч з
Хорватією. Головний тренер збірної України Андрій
Шевченко назвав розширений список кандидатів на участь
в австрійському зборі.

СУСПІЛЬСТВО
Українські дизайнери створили ескізи
костюмів ведучих Євробачення-2017
Українські дизайнери створили ескізи костюмів ведучих
Євробачення-2017. Про це йдеться у повідомленні на
сайті телеканалу UA Перший.

У ТОП-3 кращих аеропортів
Європи включили "Бориспіль"

Східної

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" увійшов до трійки
кращих аеропортів Східної Європи. Відповідні дані
оприлюднені на сайті британського дослідницького
агентства "Sky Trax".

Нацрада
назвала
телеканали,
найменше звучить українська

де

Ситуація з українською мовою на сьогодні на
загальнонаціональних телеканалах різна - від 100% до
26%. Про це заявила у четвер під час засідання голова
Нацради Юрій Артеменко, оприлюднивши результати ...
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