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ТОП
Порошенко про економіку:
виписали з реанімації

Нас

уже

Економіка України, яка ще три роки тому була на межі
колапсу, почала відновлюватися. Про це заявив
Президент України Петро Порошенко під час відкриття
п’ятого ...

Порошенко
вимагає
неупередженого
розслідування нападу на голову ВРП
Напад псевдоактивістів у балаклавах на голову Вищої
ради правосуддя минулого тижня націлений на зрив
судової реформи. Цим інцидентом займатиметься...

УКРАЇНА
Мінфін прогнозує уповільнення росту
ВВП через блокаду на Донбасі Президент
Міністерство фінансів прогнозує, що у результаті так
званої “блокади” на лінії розмежування на Донбасі в
Україні відбудуться бюджетні втрати та уповільнення
зростання...
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Гройсман про блокаду: У цієї диверсії
проти України є абсолютно чіткі ім'я і
обличчя
Уряд шукає шляхів для того, щоб відновити і посилити
економічне зростання, поставлене під загрозу штучно
створеною енергетичною та економічною блокадою.

Прем'єр-міністр
пояснив
причини
перенесення МВФ розгляду траншу
Міжнародний валютний фонд переніс розгляд питання
про виділення траншу для України для уточнення
макроекономічних показників у 2017 році у зв'язку...

Усі російські банки в Україні
переговори про продаж – НБУ

ведуть

Банки з російським державним капіталом, які працюють в
Україні, ведуть переговори про продаж. Про це заявила
заступник глави Національного банку України...

Трагедія на "Степовій":
залишаються 12 гірників

у

лікарнях

Станом на 20 березня на стаціонарному лікуванні
перебуває 12 осіб, із 23 госпіталізованих після аварії на
шахті «Степова». Про це повідомляє...

СХІД
Доба в АТО: російські окупанти ведуть
вогонь з мінометів і артилерії
В районі проведення АТО ситуація стабілізувалась,
кількість обстрілів позицій ЗС України зменшилась. За
добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню.

Новоолександрівку
накрив
ворожий
обстріл: травмований боєць АТО
Внаслідок обстрілів з боку терористів вчора в
Попаснянському
районі
Луганської області
було
травмовано 1 українського військового.

УКРАЇНА І СВІТ
Німецький експерт сказав, чому ОБСЄ
продовжила мандат на Донбасі
Продовження на рік мандата Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ в Україні свідчить про те, що у виконанні
Мінських угод, незважаючи ні на що, зацікавлені всі
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Мінських угод, незважаючи ні на що, зацікавлені всі
країни..

Росія використовує "паспорти" ОРДЛО в
інформаційній війні – Тандіт
У Службі безпеки України заявляють, що Росія
використовує тему визнання так званих документів
терористичних "ДНР" і "ЛНР" у власних інформаційних...

Тука вважає, що в Крим поїхали лише
"діячі" з ОРДЛО
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих
територій Георгій Тука вважає, що з візитом в окупований
Крим поїхали українці з окупованих територій.

ГПУ
просять
розслідувати
аферу
Януковича з вертолітним майданчиком у
Каневі
До ГПУ направлено запит щодо зловживань при
будівництві вертолітного майданчика поблизу Канева,
який був побудований за часів екс-президента...

ПРАВОПОРЯДОК
Екс-голова
судом

КСУ

продовжить

керувати

Обов`язки голови Конституційного суду України (КСУ)
виконуватиме Юрій Баулін, який є найстаршим за віком
суддею. Про це повідомила в коментарі...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Сьогодні
у
Криму
судилище над Семеною

поновлюється

У підконтрольному Кремлю "суді" Сімферополя у
понеділокі відбудеться розгляд по суті справи проти
українського журналіста Миколи Семени.

ФСБшники затримали
українців - ЗМІ

у

Криму

двох

На пунктах пропуску Армянськ Джанкой і адміністративної
межі з Кримом ФСБшники затримали двох громадян
України. Про це з посиланням на прес-службу ФСБ РФ...

СУСПІЛЬСТВО
Україна і Бельгія відзначають 25-річчя
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Україна і Бельгія відзначають 25-річчя
дипломатичних відносин виставкою Івана
Марчука
Картини всесвітньо відомого українського художника Івана
Марчука представлено на виставці у бельгійському місті
Брюгге. Захід проходить з нагоди 25-ї річниці...

Гімнаст
Верняєв
виграв
німецького етапу Кубка світу

"золото"

Олімпійський чемпіон українець Олег Верняєв став
переможцем четвертого етапу Кубка світу зі спортивної
гімнастики, який завершився 19 березня в Штутгарті...

20
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Павла-крапельника; або милуйтеся сакурою, або
придивляйтеся до свині, але в обох випадках будьте
щасливі! Сьогодні Павла-крапельника.
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