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ТОП
У МінТОТ презентували план заходів з
реінтеграції Криму
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб презентувало План заходів,
спрямованих на реалізацію деяких засад державної ...

У
Москві
затримали
українського
журналіста Романа Цимбалюка
У
Москві
затримали
українського
журналіста,
кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка та аспіранта,
який вивісив над МДУ прапор України..

Турчинов
розказав
про
випробування українських ракет

успішні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Олександр Турчинов заявив, що ракети українського
виробництва успішно пройшли планові випробувальні
запуски.

Париж
виступив
мілітаризації Криму

із

заявою

Міністерство закордонних справ Франції
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Міністерство закордонних справ Франції висловило
стурбованість погіршенням ситуації з правами людини в
Криму, а також російською мілітаризацією півострова.

Дружина Сущенка розповіла подробиці
зустрічі з чоловіком у “Лефортово”
Побачення незаконно утримуваного у СІЗО «Лефортово»
в Москві кореспондента Укрінформу Романа Сущенка з
дружиною проходило через скло і в присутності
наглядача.

Президент тримає справу Сущенка на
контролі - дружина журналіста
Президент України Петро Порошенко тримає на контролі
справу кореспондента Укрінформу Романа Сущенка,
незаконно заарештованого в Росії. Про це дружина
журналіста Анжела Сущенко розповіла в і....

СХІД
АТО: бойовики 36 разів відкривали
вогонь, штаб назвав "гарячі точки"
Російсько-окупаційні війська з початку доби 36 разів
відкривали вогонь по позиціях сил АТО, у тому числі з
важкого озброєння.

АТО: бойовики двома групами атакували
під Маріуполем
Основні бойові дії у понеділок розгорнулися у Водяному,
що на схід від Маріуполя. Про це повідомив речник
Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр

ПРАВОПОРЯДОК
ГПУ: рішення про завершення будівництв
Войцехівського – за владою Києва
Рішення про завершення проблемних будівництв
забудовника
Анатолія
Войцехівського
прийматиме
Київська міська державна адміністрація.

ГПУ закрила кримінальні справи щодо
Яценюка - Сторожук
Генпрокуратура закрила кримінальні справи відносно
лідера "Фронту змін" Арсенія Яценюка, які були порушені
за зверненнями нардепа Дмитра Добродомова.
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за зверненнями нардепа Дмитра Добродомова.

СБУ викликає на допит дружину Губарєва
Служба безпеки України викликає на допит дружину
лідера "народного ополчення Донбасу" так званого
"народного
губернатора
Донеччини"
Павла
Губарєва. Відповідну повістку опублікував 21 березня
"Урядовий кур'єр".

Спалення прапору України: закарпатцявтікача судитимуть заочно
Закарпатця Владислава Сверловича, котрий днями
вчинив наругу над українським стягом – спалив його та
потоптав ногами, а тоді виклав відео на своїй сторінці в
соцмережі, судитимуть в Ужгородському

ПРАВА ЛЮДИНИ
Окупанти
вручили
обвинувальний висновок

Умерову

У окупованому Криму так звана "республіканська
прокуратура" вручила заступникові голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ільмі Умерову ...

Тюремники не дали Сущенку малюнки
сина через "заборонені підписи"
Дружині українського журналіста Романа Сущенка, якого
незаконно заарештували у Росії і вже майже півроку
тримають у СІЗО "Лефортово", заборонили під час ...

УКРАЇНА
Відтермінування траншу МВФ не вплине
на курс гривні - Данилюк
Відтермінування надання Україні мільярдного траншу від
Міжнародного валютного фонду не вплине на курс
гривні.Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк,
повідомляє Еспресо.TV.

В НБУ підрахували збитки від "торгової
блокади"
У Національному банку України очікують, що внаслідок
торговельної блокади з окупованими районами Донецької
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торговельної блокади з окупованими районами Донецької
та Луганської областей, ..

Сбєрбанк хоче максимально
вийти з українського ринку

швидко

У
російському
Сбєрбанку
розглядають
варіанти
максимально швидкого виходу з українського ринку. Про
це сказав керівник фінустанови Герман Греф, повідомляє
ТАСС.

В Нацбанку пояснили, як
гривню “торгова блокада”

вплине

на

У Національному банку вважають, що блокада торгівлі з
окупованими районами Донецької та Луганської областей
матиме обмежений вплив на курс.

Домбровський розповів про
становище Чорноморнафтогазу

скрутне

Державна акціонерна компанія "Чорноморнафтогаз" після
анексії Криму Росією опинилася у скрутному становищі,
але Київ зацікавлений у стабілізації роботи компанії.

Із системи безпеки на “Степовій” зникла
інформація про момент вибуху — Зубко
Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку,
будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що із системи
безпеки УТАС зникли всі дані про момент аварії на шахті
“Степова”.

УКРАЇНА І СВІТ
ПАРЄ має пояснити сирійський вояж
Аграмунта з "російськими друзями" Геращенко
Прем'єр-міністр УкраІни Володимир Гройсман не
виключає того, що наша держава буде купувати вугілля у
Сполучених Штатів Америки, Австралії або...

Українська делегація в ПАРЄ готує запит
щодо поїздки Аграмунта до Сирії
Народні
депутати-члени
Парламентській
асамблеї

української
делегації
в
Ради
Європи
готують

звернення щодо інформації про поїздку голови ПАРЄ
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звернення щодо інформації про поїздку голови ПАРЄ
Педро Аграмунта до Сирії.

Допомога Україні: Міноборони Канади
посилає "дуже потужний сигнал" для РФ
Канада надає усіляку підтримку Україні і готова надалі
допомагати їй. Про це під час засідання федерального
парламенту заявив міністр оборони Канади Харджит
Саджан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Україна
і
Афганістан
оборонне співробітництво

поглиблюють

Україна й Афганістан створять робочу групу, яка
напрацює Програму двостороннього співробітництва в
оборонній сфері.

Нацрада
попередила
телеканал
"Беларусь 24" за карту України без Криму
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
поінформувала листом директора телеканалу "Беларусь
24" Олександра Мартиненка про виявлені в ефірі
телеканалу порушення законодавства України і просить їх
усунути.

Газпром та
меморандум
коридор

італійська Eni підписали
про південний газовий

У центральному офісі ПАТ "Газпром" голова правління
Олексій Міллер і генеральний керуючий італійського
концерну Eni S.p.A. Клаудіо Дескальці підписали ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Очиститися від Росії (Аналітика)
У Конгресі відбулися перші слухання про втручання РФ у
внутрішні справи США. Перші слухання в новому Конгресі
США щодо втручання Росії у внутрішні справи країни, які
відбулися в понеділок, не обійшлися

Якщо через місяць МВФ скаже: «так», то
жити будемо (Аналітика)
Відстрочка траншу МВФ – це технічний тайм-аут чи шлях
до «долара по 30»? Ще минулого тижня Президент
Порошенко
розповідав
громадськості,
що
МВФ
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громадськості,

що

МВФ

СУСПІЛЬСТВО
Іноземних
гостей
Євробачення
інформуватимуть про небезпеку торгівлі
людьми
До Євробачення-2017 планується виготовити спеціальні
листівки для іноземних гостей.

Роббі Вільямс заявив, що готовий
представляти Росію на Євробаченні
Британський співак Роббі Вільямс заявив, що може
представити Росію на міжнародному пісенному конкурсі
Євробачення, ба більше - перемогти на ньому.

Адміністрація морських портів України
запроваджує стандарти FIDIC
Адміністрація
морських
портів
України
(АМПУ)
приєдналася до Асоціації інженерів-консультантів України
для підвищення якості днопоглиблювальної та інженерної
документації відповідно до вимог ...
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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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