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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
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 ...

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.

Росія  відмовилась  транслювати
Євробачення2017
У  2017  році  в  Росії  не  транслюватиме  музичний  конкурс
Євробачення.  Про  це  повідомляють  російські  змі.  Таке

https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2197413-u-mintot-prezentuvali-plan-zahodiv-z-reintegracii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2198152-ukraina-zastosuvala-sankcii-za-nezakonnu-gospodarsku-dialnist-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2197897-sbu-zaboronila-vizd-v-ukrainu-rosijskij-spivacci-samojlovij-na-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2198257-rosia-vidmovilas-transluvati-evrobacenna2017.html
http://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703222125-5k7b.htm
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рішення прийняли керівники найбільших російських ...

У  центрі  Києва  вбили  ексдепутата
Держдуми  РФ,  який  свідчив  проти
Януковича
Убитим  поблизу  готелю    "Прем'єрпалац"    є  ексдепутат
Держдуми  Російської Федерації Денис Вороненков.

Генпрокуратура  розглядає  дві  версії
вбивства Вороненкова  Луценко
Генпрокуратура  розглядає  дві  можливі  версії  убивства
колишнього  депутата  російської  Держдуми  Дениса
Вороненкова. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко ...

Геращенко  назвав  ім'я  агента  ФСБ,  який
убив Вороненкова 
Вбивство  Дениса  Вороненкова  скоїв  громадянин  України
Паршов  Павло  Олександрович,  1988  року  народження,
уродженець міста Севастополь, агент російських....

Україна  vs  Росія:  вбивство  Вороненкова
можуть  додати  до  позову  в  Гаазі  –
джерело
Українська  сторона  розглядає  можливість  долучити  факт
вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова
 по суті, теракт, організований російськими .

Пожежа на арсеналі в Балаклії ліквідована
 МОУ
Пожежа на арсеналі  в Балаклії  повністю ліквідована. Про
це  повідомив  заступник  міністра  оборони  України  Ігор
Павловський під час брифінгу керівництва штабу з питань 

НАТО  отримав  від  України  запит  про
допомогу в Балаклії
Північноатлантичний альянс отримав  запит про допомогу
через  вибухи  та  пожежу  на  складах  зброї  у  Балаклії
Харківської області. Про це йдеться на сайті НАТО.

МВФ  до  31  березня  не  розглядатиме

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2198510-bila-gotelu-premer-palas-vbito-eksdeputata-derzdumi-rf-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2198728-genprokuratura-rozgladae-dvi-versii-vbivstva-voronenkova-lucenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2199262-gerasenko-nazvav-ima-agenta-fsb-akij-ubiv-voronenkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2199581-ukraina-vs-rosia-vbivstvo-voronenkova-mozut-dodati-do-pozovu-v-gaazi-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2199640-pozeza-na-arsenali-v-balaklii-likvidovana-mou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2199608-nato-otrimav-vid-ukraini-zapit-pro-dopomogu-v-balaklii.html
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_142599.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2197969-mvf-do-31-berezna-ne-rozgladatime-pitanna-transu-dla-ukraini.html
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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.

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.

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...

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

Ексрегіонал  Макеєнко  придбав  9,5%
телеканалу Tonis я
Український  політик  і  бізнесмен  Володимир  Макеєнко
оголосив  на  пресконференції  20  березня,  що  став
власником 9,5% телеканалу Tonis і "продовжує процес".

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.

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2197969-mvf-do-31-berezna-ne-rozgladatime-pitanna-transu-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2196524-porosenko-pravilna-vidpovid-na-zagrozu-rf-zbilsenna-vitrat-na-armiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2196184-rosia-vikoristovue-pasporti-ordlo-v-informacijnij-vijni-tandit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2196293-eksgolova-ksu-prodovzit-keruvati-sudom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2196593-trans-evrosouzu-nadijde-pisla-kreditu-mvf-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2196418-prezident-vvazae-plidnou-spivpracu-z-ebrr-ta-eib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2196131-tuka-vvazae-so-v-krim-poihali-lise-diaci-z-ordlo.html
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російська окупація
Глава  Представництва  Європейського  Інвестиційного
Банку  в  Україні  Лілія  Чернявська  назвала  ситуацію  на
Донбасі "конфліктом на Сході".

"Мінськ"  не  працює,  тому  що  Росія  хоче
захопити всю Україну  Клімкін
Мінські угоди не працюють через те, що глобальна мета
Росії  повернення України до зони свого впливу в будь
який спосіб.

Президент  затвердив  "таємну"  програму
розвитку ЗСУ до 2020 року
Президент  України  Петро  Порошенко  ввів  у  дію  рішення
РНБО  про  "Про  Державну  програму  розвитку  Збройних
Сил України на період до 2020 року".

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. 

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».

У  Конгресі  США  пообіцяли  зберігати
тверду позицію щодо Криму
Члени  американського  Конгресу,  які  твердо  виступали  за
невизнання  анексії  Криму  та  повернення  півострова  під
контроль України, зберігатимуть міцну позицію й надалі.

Директор  ФБР  і  глава  Агентства
нацбезпеки  США  назвали  Росію
противником
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.

Росія заборонила перекази в Україну через

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2196131-tuka-vvazae-so-v-krim-poihali-lise-diaci-z-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2198628-minsk-ne-pracue-tomu-so-rosia-hoce-zahopiti-vsu-ukrainu-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2198813-prezident-zatverdiv-taemnu-programu-rozvitku-zsu-do-2020-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2197180-gpu-zakrila-kriminalni-spravi-sodo-acenuka-storozuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2197722-rada-zvernulasa-do-kongresu-ssa-sodo-bezpekovih-garantij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2197555-u-kongresi-ssa-poobicali-zberigati-tverdu-poziciu-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2196741-direktor-fbr-i-glava-agentstva-nacbezpeki-ssa-nazvali-rosiu-protivnikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2197697-rosia-zaboronila-perekazi-v-ukrainu-cerez-miznarodni-platizni-sistemi.html
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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...

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...

Міжпарламентська  асамблея  України,
Польщі  та  Литви  розгляне  "Мінськ"  та
кібербезпеку
У  Варшаві    2728  квітня  відбудеться  VIII  сесія
Міжпарламентської  асамблеї  України,  Польщі  та
Литви. Про це інформує Сенат Польщі.

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  купуватиме  вугілля  в  США,
Австралії  або  Південній  Африці  
Гройсман
Прем'єрміністр  УкраІни  Володимир  Гройсман  не
виключає  того, що наша держава буде  купувати вугілля у
Сполучених Штатів Америки, Австралії або...

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

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.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2197697-rosia-zaboronila-perekazi-v-ukrainu-cerez-miznarodni-platizni-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2197697-rosia-zaboronila-perekazi-v-ukrainu-cerez-miznarodni-platizni-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2197966-mizparlamentska-asamblea-ukraini-polsi-ta-litvi-rozglane-minsk-ta-kiberbezpeku.html
http://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,3837.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2197183-v-nacbanku-poasnili-ak-vpline-na-grivnu-torgova-blokada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2196798-ukraina-kupuvatime-vugilla-v-ssa-avstralii-abo-pivdennij-africi-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2196624-sud-dav-dozvil-na-specrozsliduvanna-sodo-narodnogo-gubernatora-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-volususenku/2196387-anzela-susenko-pobuvala-na-pobacenni-z-colovikom-v-lefortovo.html
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Окупантський  суд  продовжив  арешт
Чийгозу до 8 липня
Підконтрольний  Росії  Верховний  суд  анексованого  Криму
продовжив  на  три  місяці,  до  8  липня,  арешт  заступника
голови  Меджлісу  кримськотатарського  народу  Ахтема
Чийгоза.

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

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".

Прокурори  зі  США,  Іспанії,  Італії:  кого
пропонують Кабміну в аудитори НАБУ
Представники  громадських  організацій    Transparency
International  Україна,  "Реанімаційний  пакет  реформ"  та
"Центр протидії корупції"  пропонують для затвердження..

Дмитро  Сторожук,  перший  заступник
генпрокурора    У  справі  збиття  Боїнга
МН17 фігурують 120 осіб, залучені слідчі 5
країн (Інтерв'ю)
Перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук працює
на Різницькій із червня минулого року. 

Тука  розповів,  скільки  українських
підприємств "націоналізували" бойовики
Переважна  більшість  захоплених  бойовиками  українських
підприємств  наразі  не  працюють.  Про  це  в  ефірі  "5
каналу" заявив заступник міністра...

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. 
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http://www.radiosvoboda.org/a/news/28380306.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2197012-prokurori-zi-ssa-ispanii-italii-kogo-proponuut-kabminu-v-auditori-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2196534-dmitro-storozuk-persij-zastupnik-genprokurora.html
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За  період  російської  агресії  на  Донбасі
звільнили  або  знайшли  3136  полонених  
Тандіт
На сьогодні звільнено або знайдено 3 тис. 136 українських
полонених, 416 зникли безвісти. Про це в ефірі "5 каналу"
заявив радник голови Служби безпеки України...

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  пресслужба
Міністерства економічного розвитку і торгівлі. 
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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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