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ТОП
Україна застосувала санкції за незаконну
господарську діяльність в окупованому
Криму
Військовою прокуратурою Південного регіону України
ініційовано застосування спеціальних санкцій за ...

СБУ заборонила в'їзд в Україну російській
співачці Самойловій на три роки
Служба безпеки України заборонила в'їзду до країни
учасниці Євробачення від Росії Юлії Самойлової терміном
на три роки.

МВФ до 31 березня не розглядатиме
питання траншу для України
Питання подальшого фінансування України відсутнє в
порядку денному засідань Ради директорів Міжнародного
валютного фонду, який розписаний до 31 березня 2017
року.

У НБУ кажуть, що для України дата траншу
МВФ - не принципова
У
Національному
банку
вважають,
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У
Національному
банку
вважають,
що
для
макроекономічної та фінансової стабільності не є
принциповою дата отримання траншу ...

Путін не зможе виторгувати
санкцій – посол Іспанії

зняття

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в
Україні Херардо Бугайо Оттоне вважає, що санкції щодо
Російської Федерації мають бути жорсткішими.

Порошенко засудив теракт у Лондоні
Президент України Петро Порошенко засудив теракт, який
стався сьогодні у Великій Британії на Вестмінстерському
мосту.
Про це глава держави написав Твіттері..

СХІД
Штаб: найзухваліші провокації бойовиків в Авдіївці та на околицях міста (Карта)
Найскладнішою обстановка в АТО є на Донецькому
напрямку, хоча обстріли бойовиків фіксуються по всій лінії
фронту.

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.

УКРАЇНА І СВІТ
Посол Іспанії про Україну: Такий освічений
народ - і з таким рівнем корупції
Поєднання високого рівня корупції та, водночас, високого
рівня освіти в Україні є фактично унікальним випадком у
світі.

Україна
та
Словенія
підписали
Меморандум про співпрацю в сфері
лісового господарства
Українські фахівці перейматимуть досвід Словенії у
питанні удосконалення та реформування лісового
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питанні удосконалення та реформування лісового
господарства. Відповідний меморандум про співпрацю
підписала виконуюча обов'язки глави

Міжпарламентська
асамблея
України,
Польщі та Литви розгляне "Мінськ" та
кібербезпеку
У Варшаві
27-28 квітня відбудеться VIII сесія
Міжпарламентської асамблеї України,
Польщі
та
Литви. Про це інформує Сенат Польщі.

Китайський банк знижує ставку
"зерновим" кредитом для України

за

Україна досягла принципової домовленості з Ексімбанком
Китайської Народної Республіки про зниження ставки за
кредитом для Державної продовольчо-зернової корпорації
України.

Росія щодня привласнює понад 10 тисяч
тонн українського вугілля - ЗМІ
За період з 1 по 20 березня 2017 року українськоросійський кордон перетнуло понад 3,4 тис. піввагонів з
вугіллям. Про це свідчать статистичні дані РЖД, які є в
розпорядженні "Економічної правди".

Манафорт заробив мільйони на стратегії
для Путіна - ЗМІ
Екс-керівник президентської кампанії Дональда Трампа
Пол Манафорт таємно працював на російського
мільярдера Олега Дерипаску, щоб просувати інтереси
президента Росії Володимира Путіна.

ПРАВОПОРЯДОК
У соратників Януковича і Клюєва провели
обшуки. ГПУ показало, що знайшли
Молдавські правоохоронці отримали від України всі
необхідні документи для початку процедури екстрадиції
судді Миколи Чауса, який нині залишається під арештом.

Обшуки у Київавтодорі: СБУ заявляє про
розкрадання сотень мільйонів
Співробітники
Генеральною

Служби

безпеки

прокуратурою

України
викрили
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Генеральною
прокуратурою
викрили
посадовців
комунальної корпорації "Київавтодор" на розкраданні
сотень мільйонів гривень..

СБУ оголосила підозру відповідальним за
ввезення на Донбас зброї та найманців з
Росії
Служба безпеки України заочно оголосила про підозру
щодо участі у діяльності "ДНР" так званим "першому
заступнику міністра транспорту" та "гендиректору ДП ...

УКРАЇНА
Україна скоротила зовнішній борг на $5,2
мільярда - НБУ
Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2017 року
становив 113,483 млрд доларів, що на 5,2 млрд доларів
нижче за показник на 1 січня 2016 року.

У Лутковської стурбовані "витоком" баз
даних клієнтів банків-банкрутів
Облаштувати запасний "сміттєдром" у Чорнобильській
зоні запропонував міський голова Львова Андрій
Садовий. Про це мер сказав на брифінгу щодо ситуації з
вивезенням та захороненням ТПВ у Львові,

Садовий пропонує відкрити запасний
"сміттєдром" у Чорнобильській зоні
Облаштувати запасний "сміттєдром" у Чорнобильській
зоні запропонував міський голова Львова Андрій
Садовий. Про це мер сказав на брифінгу щодо ситуації з
вивезенням та захороненням ТПВ у Львові,

"Кримського
диверсанта"
залишили за гратами

Захтея

Так званий Верховний суд Криму розглянув скаргу захисту
Андрія Захтея, обвинуваченого у підготовці терактів на
півострові, і залишив обвинуваченого за гратами..

ЕКСКЛЮЗИВ
Шігекі Сумі, Посол Японії в Україні: Зміна
кордонів у силовий спосіб не може бути
дозволена чи пробачена (Інтерв'ю)
Коли розпочалося справжнє партнерство України і Японії,
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Коли розпочалося справжнє партнерство України і Японії,
на що розраховує Токіо в обмін на допомогу, чим
приваблива Україна для інвесторів, чому в ...

Петро Тима, голова Об'єднання українців
у Польщі: Реваншистські сили хочуть
виправдати операцію “Вісла” (Інтерв'ю)
У квітні 1947 року розпочалася одна з найтрагічніших
сторінок в історії українців, які проживали на території
Польської народної республіки ...

СУСПІЛЬСТВО
В рейтингу ООН з людського розвитку
Україна втратила майже 30 позицій
За рік Україна опустилася в рейтингу ООН з людського
розвитку з 55 на 84 місце. Про це свідчить доповідь
Програми розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людського
потенціалу за 2016 рік.

14-річна українка Марта Костюк успішно
дебютувала на дорослому турнірі
Перспективна українська тенісистка Марта Костюк
здобула свою першу перемогу в основній сітці
професіонального турніру ITF.

В
Україні
запустили
виробництво
історичної кінодрами "Крути 1918. Захист"
Державне агентство України з питань кіно на 50%
профінансує виробництво фільму "Крути 1918. Захист"
режисера Олексія Шапарєва. Про це повідомляє пресслужба агентства.
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