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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
Безвіз
для
України:
Європарламент
проголосує резолюцію 6 квітня
Європарламент проголосує законодавчу резолюцію про
внесення України до переліку третіх країн, громадянам
яких скасовуються візові вимоги, на пленарному засіданні
6 квітня.

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 для

ЄС
продовжив
санкції
представників режиму Путіна

проти

Євросоюз продовжив на подальші півроку персональні
санкції, запроваджені проти російських, українських та
кримських осіб, які причетні до посягання на незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України.

США виділили Україні ще понад $50 млн
на реформи
http://archive.sendpulse.com/28401f1a/?_ga=1.120564360.1424167256.1489832651

1/8

18.03.2017

Єдина країна (тиждень) 18.03.17

Уряд США виділив 54 млн дол. на додаткову допомогу
Україні. Про це передає "Голос Америки". Повідомляється,
що міжурядовий договір підписали перший віцепрем'єр
міністр України ...

Посол США в ООН: 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
NBC News.

Рада ратифікувала Угоду про зону вільної
торгівлі з Канадою
Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Угоди
про вільну торгівлю між Україною та Канадою". Як
повідомляє кореспондент Укрінформу, за його ухвалення
проголосували 272 народні депутати.

ЗВТ УкраїнаКанада є відповіддю
російську агресію  Порошенко

на

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою є
важливою як відповідь на російську гібридну агресію та як
свідчення трансатлантичної єдності і солідарності.

Канада може стати лідером у зближенні
України та НАТО
Канада може відігравати провідну роль у просуванні
членства України та Грузії в НАТО та стримуванні
подальшої російської агресії.

Росія таки визнала: Янукович просив про
введення військ "для врегулювання"
Росія у 2014 році отримала від колишнього президента
України Віктора Януковича підписану заяву з проханням
ввести війська для врегулювання ситуації в країні.

«Північний
потік2»
не
становить
спільного інтересу для ЄС  єврокомісар
Проект російського газопроводу «Північний потік2» не
стане пріоритетним для Європейського Союзу, натомість
транзит газу через Україну має бути збережений.

КлимпушЦинцадзе

у
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обговорила створення
гібридним атакам

центру

протидії

Віцепрем`єрміністр із питань євроінтеграції Іванна
КлимпушЦинцадзе провела зустрічі з держсекретарем
офісу прем’єра Фінляндії Паулою Лехтомякі, заступником

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.

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.

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

Україна за 25 років отримала від США $4,2
мільярда допомоги  Кубів
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
верховенства права, а також підзвітність уряду
громадянам.

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 бойовиками на Донбасі і про псевдокордон.

Швеції цікавий бойовий досвід України
Україна і Швеція посилюватимуть взаємодію у сфері
протидії
гібридним
загрозам.
Такої
домовленості
досягнуто під час відвідання віцепрем'єрміністром з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
...
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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 17й доповіді Управління
Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо

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.

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
посилити свої позиції в боротьбі з гібридною війною
Кремля.

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 ...

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
Укрінформу.

Порошенко
затвердив
російських банків

санкції

проти

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 (санкцій)»
щодо низки юридичних осіб.

Рада

ухвалила

Закон

про
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засудження
Народні депутати ухвалили закон про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України (щодо
удосконалення
механізмів
забезпечення
завдань
кримінального провадження), ухвалити який

Насіров вийшов із Лук’янівського СІЗО
Відсторонений від посади голови Державної фіскальної
служби Роман Насіров вийшов з Лук’янівського СІЗО. Про
це повідомляє Радіо Свобода. Під час розмови з
журналістами він знов

Справу
про
держзраду
передали до суду  Луценко

Януковича

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

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.

РНБО вирішила припинити переміщення
вантажів через лінію зіткнення
Враховуючи захоплення українських підприємств та
загострення безпекової ситуації в зоні АТО, Рада
національної безпеки і оборони України прийняла
рішення

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.

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.

Чаусу продовжили арешт у Молдові
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У Молдові суд продовжив термін тримання під вартою
судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Про це
повідомили Укрінформу в Спеціалізованій антикорупційній
прокуратурі.

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 олігархом Дмитром Фірташем,
щодо стягнення з ОПЗ $251,16 млн через невиплату боргу
2013 року за постачання газу.

В Україні вперше
добровольця

відзначили

День

В Україні 14 березня вперше відзначалося День
українського добровольця. День установлений 17 січня
2017 року Верховною Радою України з метою вшанування

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, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

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

На Чонгарі відкрили телекомунікаційну
вежу
На Херсонщині, на адміністративній межі з Кримом,
офіційно відкрили телекомунікаційну вежу, яка вестиме
трансляцію на північні райони окупованого півострова.

Українське
радіо
вперше
незалежности
дісталося
Луганщини

за

роки
півночі

Жителі найвіддаленішого в Луганській області Троїцького
району тепер можуть слухати не лише російську
пропаганду, а й українське радіомовлення – на хвилі 102,1
запрацювало обласне державне радіо «Пульс».
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Клімкін назвав провокацією з боку РФ
участь Самойлової в Євробаченні
Глава МЗС України Павло Клімкін назвав черговою
провокацією з боку РФ участь співачки Юлії Самойлової в
Євробаченні2017,
оскільки
Самойлова
незаконно
перетнула кордон і відвідала окупований Крим у червні
2015 року.

Названі
вже
Євробачення2017

всі

учасники

Станом на 14 березня відомі імена вже всіх учасників 62
го пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться в
Києві у травні цього року. Про це повідомляється на
офіційному сайті конкурсу.

Євробачення: стало відомо,
номером виступить O.Torvald

під

яким

Група О.Torvald, яка представить Україну на конкурсі
Євробачення2017, виступить у фіналі під номером
22. Про це повідомляє UA Перший.

Українські дизайнери створили ескізи
костюмів ведучих Євробачення2017
Українські дизайнери створили ескізи костюмів ведучих
Євробачення2017. Про це йдеться у повідомленні на
сайті телеканалу 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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