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ТОП
Суверенітет України потребує захисту на
економічному фронті – Фріланд
Попри зусилля військових, суверенітет України вдасться
відстояти лише успіхами в національній економіці. Таку
думку висловила міністр закордонних справ Канади
Христя

Порошенко обговорив з учасниками ГУАМ
посилення безпеки
Президент Петро Порошенко провів зустріч із главами
делегацій саміту глав урядів держав-членів Організації за
демократію та економічний розвиток – ГУАМ.

Справа Іл-76: генерал-майор
отримав сім років

Назаров

У
Павлоградському
міськрайонному
суді
Дніпропетровської області оголосили вирок генералмайору Віктору Назарову у справі про катастрофу літака
Іл-76 14 червня 2014 року.

Російська "феміда" заочно заарештувала
Яценюка

http://archive.sendpulse.com/bc42498d/?_ga=1.111782724.1343383106.1487161111

1/7

27.03.2017

Єдина країна (вечірня) 27.03.17

Яценюка
Міський суд м.Єсентуки (РФ) виніс ухвалу про обрання
міри припинення у вигляді взяття під варту відносно експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Стосовно звільнення Сущенка готуються
різні пакети домовленостей - Пристайко
Питання звільнення кореспондента Укрінформу в Парижі
Романа Сущенка з московської в'язниці, а також
покращення умов утримання постійно обговорюються під
час контактів із зарубіжними партнерами і

Посольство підтверджує затримання у
Мінську громадянина України
Посольство України в Білорусі підтвердило, що під час
протестних акцій у Мінську 25 березня був затриманий
громадянин України. Про це повідомляється на сторінці
МЗС у Twitter.

Розстріл Майдану: обвинувачення проти
чотирьох "беркутівців" передали до суду
У місті Балаклія та селах, які постраждали від НС на
території 65-го арсеналу, пошкоджені 265 будівель. Про
це повідомила голова Харківської облдержадміністрації
Юлія Світлична.

СХІД
АТО: двоє військових загинули внаслідок
підриву на вибухівці – штаб
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої
загинули двоє військовослужбовців Збройних сил
України.Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

АТО: бойовики 22 рази відкривали вогонь,
у тому числі з важкого озброєння
Сьогодні бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях
сил АТО. Про це повідомляє прес-центр АТО. "Обстріли
позицій сил АТО тривають. Російсько-окупаційні війська з
початком доби 22 рази

Донбас: ОБСЄ заявляє про нову атаку на
дрон спостерігачів
Спеціальна моніторингова місія ООБСЕ на Донбасі
повідомила про нову атаку на її безпілотний літальний
апарат. Про новий інцидент кореспондентові Укрінформу
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апарат. Про новий інцидент кореспондентові Укрінформу
повідомили в штаб-квартирі організації.

УКРАЇНА І СВІТ
Фіскальна служба обіцяє спрощене митне
оформлення вантажів з країнами ГУАМ
Державна фіскальна служба спільно з державамичленами ГУАМ підписали Протокол, що покращить умови
ведення

У Парижі розпочалися слухання щодо
позову Ощадбанку до Росії
У Парижі в понеділок розпочались слухання щодо позову
Ощадбанку до Росії, сума вимог становить 1 млрд
дол. Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Нормандська зустріч у Парижі: Пристайко
розповів про "критичний обмін думками"
Підготовка до виборів у Німеччині та Франції не
позначається на ході переговорів у "нормандському
форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а тому

Технічна місія МВФ завершила роботу в
Україні
Технічна місія МВФ з питань податкової політики
завершила роботу в рамках двотижневого візиту до
України. Про це повідомляється на сторінці Міністерства
фінансів у Facebook.

Нові ГЕС на Дністрі: Україна і Молдова
проситимуть поради у Єврокомісії
Україна спільно з Молдовою звернуться до Європейської
Комісії для проведення аналізу наслідків будівництва
гідроелектростанцій на річці Дністер.

Канада надалі допомагатиме Україні
протистояти Росії - міністр оборони
Канада й надалі надаватиме Україні військову підтримку у
її протистоянні з Росією. Про це під час виступу у
федеральному парламенті заявив міністр оборони
Канади Харджит
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Парубій у Варшаві розповів про ініціативу
"не одного дня" щодо Росії
Парламенти сусідніх з Росією країн повинні прийняти
окремі заяви на адресу країн Заходу, в яких слід
застерегти про загрозу з боку Росії.

УКРАЇНА
Порошенко:
Нацгвардія
України
—
найпопулярніший бренд на російському
ТБ
Національна гвардія України є найчастіше згадуваним та
найпопулярнішим брендом на російському телебаченні. І
той факт, що нацгвардійців бояться російські чоловіки ...

Порошенко підписав закон, що звільняє
окремі категорії військових
від едекларацій
Президент Петро Порошенко підписав закон № 6172, що
передбачає електронне декларування для представників
громадських організацій.

Охендовський
хоче
автоматизувати
підрахунок результатів виборів
Голова
Центральної
виборчої
комісії
Михайло
Охендовський наполягає на автоматизації процесу ...

Переселенці зможуть голосувати
місцем проживання - ОПОРА

за

Внутрішньо переміщені особи зможуть змінити свою
виборчу адресу за наявності заяви та довідки
переселенця і проголосувати на виборах за місцем
проживання, а не реєстрації.

Геращенко розказала про свої "офіційні
подарунки"
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина
Геращенко розповіла, які подарунки вона отримувала, а
також дарувала як офіційна особа. Про це вона написала
у Facebook.

У Балаклії вибухами пошкоджені 265
будівель
У місті Балаклія та селах, які постраждали від НС на
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У місті Балаклія та селах, які постраждали від НС на
території 65-го арсеналу, пошкоджені 265 будівель. Про
це повідомила голова Харківської облдержадміністрації
Юлія Світлична.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд у справі Кернеса перенесли - не
з'явилися свідки
Засідання Київського райсуду Полтави у справі мера
Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців, яких
звинувачують у викраденні, тортурах і погрозі вбивством
...

На Київщині за два роки з метою
отримання викупу викрали 12 людей Аваков
У Київській області за 2015-2016 роки було здійснено 12
викрадень людей з метою отримання викупу, а
звільнений учора співробітник "Укрзалізниці" Валерій
Людмирський став серед них першим держав.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справа Чийгоза: "судді" не пішли на
відвід і завертають докази захисту адвокат
В окупованому Криму підконтрольний РФ “суд” у справі
заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ахтема Чийгоза відмовився долучити до матеріалів
доповідь міжнародної групи

ЕКСКЛЮЗИВ
Євросоюзу 60 років: тривожний ювілей
заради майбутнього (Аналітика)
Підписання Римської декларації лише підтвердило
бажання та спроможність "двадцяти семи" діяти
разом. Минулої суботи 27 керівників Європейського Союзу
зібралися на Капітолії у Римі з

Події у Москві: випускання пари або
початок демократизації? (Аналітика)
Не виключено, що Медведєва спочатку готували на роль
жертви. Його давно використовували як місцевого
дурника. Вчора Росія змусила про себе згадати українські
медіа.ї.
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Знайомтеся, нове обличчя російського
протесту (Аналітика)
Учасники протесту – неповнолітні росіяни - зуміли
навчитися критичному мисленню. Чи путінці вони? У Росії
відбулися антикорупційні акції.

СПОРТ
Київ уп'ятнадцяте прийме міжнародний
турнір зі спортивної гімнастики
У київському Палаці спорту 1-2 квітня пройде XV
міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine
Internation Cup..

Оплески не стихали, або Як українська
танцюристка балету
підкорила журі
(Аналітика)
У Національній опері оголосили імена найталановитіших
молодих танцівників за підсумками конкурсу «Гран-Прі
Київ-2017». 26 березня зі сцени Національної опери ...
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