20.03.2017

Єдина країна (вечірня) 20.03.17

Єдина країна (вечірня) 20.03.17

ТОП
Порошенко: Правильна відповідь на
загрозу РФ - збільшення витрат на армію
Єдиною правильною відповіддю на російську військову
загрозу є збільшення витрат на сектор безпеки та
оборони України.

Транш Євросоюзу надійде після кредиту
МВФ - Порошенко
Другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу у
розмірі 600 млн євро надійде до України після виділення
свого траншу Міжнародним валютним фондом.

Dragon Capital: МВФ назве дату розгляду
українського траншу за тиждень-два
Міжнародний валютний фонд прийме рішення про
виділення Україні четвертого траншу у розмірі $1 млрд
після оцінки впливу "блокади". Для цього МВФ може
знадобитися один-два тижні на оновлення цифр і для ...

СБУ підготувала заборону на в'їзд в
Україну учасниці Євробачення від РФ
Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що
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Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що документ про
заборону в'їзду представниці Євробачення від Росії Юлії
Самойлової вже підготовлений.

УКРАЇНА
Інформація
про
вояж
українських
політиків у Крим не підтвердилася - СБУ
Служба безпеки України перевірила інформацію щодо
перебування у Криму політиків з європейських та інших
країн, які прибули на запрошення окупаційної влади
"святкувати" третю річницю псевдореферендуму..

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 пояснив, чому категорично
проти перевиборів Ради
Соцопитування свідчать про те, що у результаті
позачергових парламентських виборів до Верховної Ради
пройдуть менше реформаторів, ніж зараз працюють там.

Порошенко
назвав
націоналізацію
"ПриватБанку"
філігранною
та
бездоганною
Наразі
майже
завершено
масштабний
процес
оздоровлення банківської системи України від хворих і
небезпечних для усієї системи банків, яких було понад 80.

Суд виправдав Марушевську у справі про
премії на 8 березня
Малиновський райсуд Одеси розглянув 20 березня
протокол
про
адміністративне
правопорушення,
складений за фактом річної давності щодо преміювання
екс-керівником Одеської митниці групи

Екс-регіонал Макеєнко
телеканалу Tonis я

придбав

9,5%

Український політик і бізнесмен Володимир Макеєнко
оголосив на прес-конференції 20 березня, що став
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оголосив на прес-конференції 20 березня, що став
власником 9,5% телеканалу Tonis і "продовжує процес".

СХІД
Ескалація в АТО: троє
загинули, восьмеро поранені

військових

Ситуація
на
Донбасі
залишається
напруженою.
Найбільше обстрілів позицій ЗСУ з використанням важкого
озброєння зафіксовано на Маріупольському напрямку.

Від початку війни на Донбасі загинули
2629 захисників - Міноборони
З початку російської військової агресії на окремих
територіях Донецької і Луганської областей загинули 2629
військовослужбовців і співробітників силових відомств.

У бою під Водяним бойовики зазнали
значних втрат - штаб
Бойовики застосовують важку артилерію на всіх
напрямках, по Авдіївці гатять танки. Про це на брифінгу
розповів речник Міністерства оборони України з питань
АТО полковник Андрій Лисенко.

Військове телебачення показало обстріл
бойовиками Водяного з "Градів"
Військове телебачення України
обстрілу бойовиками Водяного
доступний на каналі YouTube.

опублікувало відео
з "Градів". Ролик

УКРАЇНА І СВІТ
Президент вважає плідною співпрацю з
ЄБРР та ЄІБ
Співробітництво України з Європейським банком
реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним
банком є надзвичайно важливим, оскільки завдяки йому
наші міста розвиваються.

Порошенко
виправив
главу
представництва ЄІБ: У нас не конфлікт, а
російська окупація
Глава Представництва Європейського Інвестиційного
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Глава Представництва Європейського Інвестиційного
Банку в Україні Лілія Чернявська назвала ситуацію на
Донбасі "конфліктом на Сході".

Директор
ФБР
і
нацбезпеки
США
противником

глава
Агентства
назвали
Росію

Директор ФБР Джеймс Комі і глава Агентства
національної безпеки США генерал Майк Роджерс під час
слухань в американському Конгресі в понеділок назвали
Росію "противником" Сполучених Штатів.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд дав дозвіл на спецрозслідування
щодо "народного губернатора Донеччини"
Шевченківський райсуд дав дозвіл на здійснення
спеціального досудового розслідування щодо лідера
"народного ополчення Донбасу" та так званого "народного
губернатора Донеччини" Павла Губарєва.

Одеського суддю-хабарника відпустили
під домашній арешт - ГПУ
Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у
вигляді домашнього арешту для судді Суворовського
районного суду Одеси Костянтина Бобовського, дозвіл на
тримання під вартою якого дала Вища рада правосуддя.

Напад на суддю Бенедисюка розслідує
військова прокуратура
Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального
регіону здійснює досудове розслідування за фактом
нападу на голову Вищої ради правосуддя Ігоря
Бенедисюка та його дружину.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Дружині Сущенка не дозволили передати
в Лефортово малюнки сина
Дружина незаконно утримуваного в Росії журналіста
Укрінформу Романа Сущенка Анжела отримала дозвіл на
побачення з чоловіком, побувала у нього і повернулася до
Києва.

Судилище над Семеною перенесли на
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Судилище над Семеною перенесли на
квітень
В окупованому Криму суд над журналістом Миколою
Семеною, звинувачуваним у закликах до сепаратизму,
перенесли на 3 квітня. Про це повідомляє "Радіо
Свобода".

Для звільнення Козловського треба
підключити міжнародні організації - Тандіт
Окупаційні власті на території Донецька затягують
процес звільнення відомого українського вченого Ігоря
Козловського та інших заручників. Для його звільнення
необхідна підтримка міжнародних організацій.

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...

ЕКСКЛЮЗИВ
Олег
Покальчук,
психолог (Інтерв'ю)

соціальний

Ми не можемо навести лад навіть у своїй голові, тому й
живемо у нескінченному кіно Кустуріци.

Олександр Попков, адвокат журналіста
Миколи Семени (Інтерв'ю)
20 березня в Криму повинно було відбутися перше судове
слухання у справі українського журналіста Миколи
Семени, однак розгляд справи по суті перенесли на 3
квітня.

З ким треба воювати за українізацію
України (Аналітика)
«Не туди б’єш, Іване!» - сказав би Олександр Довженко
прихильникам встановлення україномовних квот на ТБ 16
березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні ...

Сміх
з
підступом:
Stratcom
НАТО
«препарував» гумор Кремля (Аналітика)
КВК і «Камеді клаб» породили гумор, що має на меті не
висміяти, а похвалити владу. 17 березня в Ризі пройшла
конференція, організована Центром стратегічних ...
http://archive.sendpulse.com/f30436c3/?_ga=1.116131654.1343383106.1487161111
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СУСПІЛЬСТВО
Україна посіла п'яте місце у міжнародному
рейтингу з розвитку електрокарів
Україна посіла п'яте місце у міжнародному рейтингу за
темпами розвитку електромобілів. Про це повідомляє
AIN.ua з посиланням на дослідження, опубліковане у ...

Україна 26 березня переходить на літній
час
У ніч проти неділі, 26 березня, в Україні відбудеться
перехід на літній час. Про це повідомляє прес-служба
Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Рейтинг щастя: Україна - остання серед
країн Європи
Норвегія стала найщасливішою країною в світі. Про це
свідчать дані звіту всесвітнього щастя (World Happiness
Report 2017), опублікованого в понеділок, 20 березня,
інформує DW.
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