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ТОП
Рада звернулася до Конгресу США щодо
безпекових гарантій
Народні депутати ухвалили проект постанови № 6111
«Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу
Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій».

Україна
vs
Росія:
СОТ
дослідить
обмеження транзиту попри заперечення
РФ
Орган з врегулювання суперечок Світової організації
торгівлі, попри заперечення Росії, ухвалив рішення
створити групу експертів у спорі за позовом України до...

Росія заборонила перекази в Україну
через міжнародні платіжні системи
Держдума РФ на засіданні ухвалила закон, яким обмежує
грошові перекази з РФ до інших держав за допомогою
іноземних платіжних систем. Про це повідомляє...

Цимбалюк розповів
затримання у Москві

подробиці

свого

Журналіст "УНІАН" Роман Цимбалюк розповів
http://archive.sendpulse.com/73a59553/?_ga=1.106131267.1343383106.1487161111
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Журналіст "УНІАН" Роман Цимбалюк розповів подробиці
свого затримання у Москві. Це він зробив від час
"Вечірнього прайму" на телеканалі "112 Україна".

СХІД
Доба в АТО: поранений один український
боєць
За минулу добу один український військовий отримав
поранення в зоні АТО. Про це на брифінгу у середу
заявив речник Міністерства оборони з питань АТО...

У
Троїцькому
сталася
постраждали четверо бійців

пожежа:

У
Троїцькому
сталася
пожежа,
внаслідок
якої
постраждали четверо українських бійців. Їх доставили у
військовий госпіталь Дніпра. Про це повідомляє пресцентр штабу...

Бойовики
"віджимають"
покинуті
квартири для російських найманців розвідка
Командування російських окупаційних військ змушує
бойовиків "Л/ДНР" "націоналізувати" квартири, де люди не
проживають більше трьох місяців, для росіян.

ПРАВОПОРЯДОК
Молдова
розпочала
екстрадиції судді Чауса

процедуру

Молдавські правоохоронці отримали від України всі
необхідні документи для початку процедури екстрадиції
судді Миколи Чауса, який нині залишається під арештом.

У САП сказали, скільки ще триватиме
слідство у справі Охендовського
Слідство у справі голови Центральної виборчої комісії
України Михайла Охендовського триватиме до 14 квітня.
Про це заявив керівник...

Прокуратура
Skype-допит

влаштувала

Онищенку

Народного депутата Олександра Онищенка допитали за
допомогою скайп-зв’язку, проте під час цього допиту він
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допомогою скайп-зв’язку, проте під час цього допиту він
уникав конкретики. Про це розповів...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Крим перетворився на півострів суворого
режиму - депутат Логвинський
Окупований Крим перетворився на півострів суворого
режиму, де російська влада намагається залякати тих, хто
не погодився з анексією. Так прокоментував Укрінформу...

Геращенко розповіла про роботу зі
звільнення з полону “ДНР” вченого
Козловського
Перемовники української сторони не припиняють
боротьби за визволення з полону “ДНР” відомого
українського вченого Ігоря Козловського. Про це написала

УКРАЇНА
Гройсман обіцяє особисто перевіряти, як
латають дороги
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв особисто
об'їжджати дороги і стежити, як вони ремонтуються. Про
це він заявив під час засідання уряду...

Рада ратифікувала Міжнародну конвенцію
про рятування
Народні депутати ратифікували приєднання України до
Міжнародної конвенції про рятування 1989 року. Як
повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення

Сміття зі Львова вивезуть за тиждень ЛОДА
Тверді побутові відходи зі Львова будуть вивезені
впродовж п’яти - семи днів. Про таке заявив голова
Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка

Контррозвідка
знешкодила
мережу
диверсантів і шпигунів із спецслужб РФ
Служба безпеки України затримала членів агентурної
мережі російських спецслужб. Про це під час брифінгу
заявив

начальник

Апарату

голови

СБУ

http://archive.sendpulse.com/73a59553/?_ga=1.106131267.1343383106.1487161111

Олександр

3/6

22.03.2017

заявив начальник
Ткачук...

Апарату

Єдина країна (ранкова) 22.03.17

голови

СБУ

Олександр

УКРАЇНА І СВІТ
Американський експерт сказав, з чого
треба починати повернення Криму
Сполучені Штати й країни Заходу на нинішньому етапі
повинні зосередитись, передусім, на поверненні Донбасу,
паралельно посилюючи санкції, пов'язані з Кримом...

ВР ратифікувала угоду з Норвегією про
технічне та фінансове співробітництво
Народні депутати ратифікували Угоду між урядами
України та Норвегії про технічне та фінансове
співробітництво, підписану 18 жовтня 2016 року.

Німецькі радники про "блокаду" Донбасу:
з
макроекономічного
погляду,
безсумнівно, шок для країни
Втрати української економіки від блокади переміщення
товарів через лінію розмежування у зоні АТО становлять
близько 1,6% ВВП. Про це заявив у коментарі DW керівник

Україна виконала всі рекомендації GRECO
у протидії політичній корупції - НАЗК
Під час третього раунду оцінювання виконання
рекомендацій Групи держав РЄ проти корупції GRECO
Україна була визнана єдиною державою, яка не має...

МЗС: Затримання Цимбалюка в Москві - це
провокація
У МЗС назвали затримання поліцією в Москві українського
журналіста Романа Цимбалюка провокацією. Про це
речниця МЗС Мар'яна Беца написала у Twitter.

У Конгресі США пообіцяли
тверду позицію щодо Криму

зберігати

Члени американського Конгресу, які твердо виступали за
невизнання анексії Криму та повернення півострова під
контроль України, зберігатимуть міцну позицію й надалі.
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ЕКСКЛЮЗИВ
Три гри з «картатими» (Аналітика)
Як українці з хорватами підкорювали футбольну
Європу. 24 березня на загребському "Максимірі"
відбудеться одна з ключових для футболістів...

СУСПІЛЬСТВО
Кіпр готовий прийняти на відпочинок
дітей-переселенців
з
окупованих
територій
Міністерство освіти та культури Кіпру готове прийняти на
відпочинок у дитячих таборах міністерства дітейпереселенців з тимчасово окупованих територій України.

У Ryanair кажуть, що українці зможуть
літати по 20 євро
Ірландський лоукостер Ryanair, який нещодавно зайшов
до України, може збільшити кількість напрямків до 50. Про
це комерційний директор Ryanair Девід О’Браєн заявив...

22 березня. Пам’ятні дати
Сьогодні з ініціативи ООН відзначається Всесвітній день
водних ресурсів. День встановлений за рішенням
учасників
Конференції
ООН
з
навколишнього
середовища...

Держагентство
відтворити ліси
гектарів

планує
на понад

цьогоріч
50 тисяч

У 2017 році Державне агентство лісових ресурсів планує
відтворити на місцях зрубів минулих років до 50 тисяч га
лісів. Про це повідомляє Урядовий портал.

22
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Сорок святих; закликайте весну та добряче ряст
потопчіть. Сьогодні День сорока Севастійських мучеників
(сорок святих, або сорок мучеників).

СПОРТ
Українські боксери здобули п'ять нагород
на чемпіонаті Європи-2017
Збірна

України

з

боксу

посіла

третє
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Збірна України з боксу посіла третє місце у
загальнокомандному заліку континентальної першості,
яка завершилася у місті Браіла (Румунія).
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