28.03.2017

Єдина країна (вечірня) 28.03.17

Єдина країна (вечірня) 28.03.17

ТОП
Суд ЄС визнав санкції щодо "Роснєфті"
обґрунтованими
Європейський суд юстиції загальної юрисдикції визнав
обґрунтованими санкції Євросоюзу, запроваджені у зв'язку
з російською агресією в Україні щодо низки компаній РФ,
включаючи "Роснєфть".

Марк Фейгін, адвокат: Питання по
Сущенку зараз на тій "висоті", де воно
може вирішитися позитивно (Інтерв'ю)
Адвокат
Романа
Сущенка,
відомий
російський
правозахисник Марк Фейгін у США. Як пояснив він сам,
для того, щоб обговорити питання з представниками ...

МЗС обурене рішенням РФ про "арешт"
Яценюка, а той вважає це замовленням
Кремля
Міністерство закордонних справ України обурене
рішенням російського суду щодо заочного засудження
українського політичного діяча Арсенія Яценюка.

США дають $1,4 мільйона на проект "Нове
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США дають $1,4 мільйона на проект "Нове
обличчя кордону"
Голова державної прикордонної служби Віктор Назаренко
повідомив, що на проект «Нове обличчя кордону»
Сполучені Штати Америки виділяють Україні 1,4 млн дол.

Ситуація з реєстром е-декларацій стає
вибухонебезпечною – член НАЗК
Один із членів НАЗК, заступник міністра юстиції Руслан
Рябошапка пропонує терміново скликати засідання
нацагенції через проблеми з роботою державного реєстру
електронних декларацій.

СХІД
Штаб уточнив втрати сил АТО за добу
За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення
АТО загинули двоє українських військовослужбовців і
п'ятеро отримали поранення.

АТО: бойовики обстріляли з зенітки
українських морпіхів у Широкиному
Обстріли позицій сил АТО тривають. Російсько-окупаційні
війська з початком доби 30 разів відкривали вогонь, у тому
числі з важкого озброєння.

УКРАЇНА І СВІТ
Transparency
закликає
скасувати
декларації для антикорупційників

е-

Міжнародна неурядова організація у боротьбі з корупцією
Transparency International та її філія в Україні закликали
українську владу скасувати суперечливі поправки до ...

USAID припинило співпрацю з НАЗК Рябошапка
Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) зупинило
співпрацю з Національним агентством із запобігання
корупції.

Комісія
Україна-НАТО
Брюсселі

збереться

у

У п’ятницю, 31 березня, у Брюсселі відбудеться засідання
Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних
справ.Українську
делегацію
очолюватиме
міністр
закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє власний
кореспондент Укрінформу у Брюсселі.
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кореспондент Укрінформу у Брюсселі.

Україна потребує американської зброї Скапаротті
Сполучені Штати мають розглянути питання щодо
надання оборонної летальної зброї Україні, яка
протистоїть жорсткому противнику, що випробовує в боях
новітні бойові розробки.

Міжпарламентська асамблея у Варшаві
закликає продовжити санкції проти РФ
Парламентська асамблея України, Польщі і Литви
засудила російську агресію в Україні, підтримали
створення економічного плану допомоги для України, а
також вирішила надіслати спільного листа до парламентів

Голова Представництва НАТО в Україні
розвінчав міф про "російське вето"
Голова Представництва НАТО в Україні Александр
Вінніков заявив, що Росія тривалий час використовувала
міф про те, що офіційний Кремль може ветувати право
України приєднатися до блоку НАТО.

Мітинги у
Аргамунту
арешти

Росії: Геращенко дорікнула
за відсутність реакції на

Саме в період позаблоковості Україна зазнала збройної
агресії від
Росії,
тож
позаблоковий
статус
є
найнебезпечнішим.

МЕРТ підрахував торговельні втрати від
окупації Криму й Донбасу
У період з 2013 по 2015 роки експорт з Донецької області
зменшився на 70%, а з Луганської - на 93%. Експортні
втрати за рахунок цих регіонів разом з тимчасово ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Полозов: Суд відмовився
клопотання захисту Чийгоза

розглянути

Верховний суд анексованого РФ Криму після відмови
відводити прокурора у справі заступника голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза залишив...

«Хізб
ут-Тахрір»:
у
Криму
знову
перенесли розгляд апеляції на арешт
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перенесли розгляд апеляції на арешт
фігурантів
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму повторно
переніс засідання, на якому мали розглядатися скарги
п’ятьох фігурантів так званої «справи Хізб ут-Тахрір»...

УКРАЇНА
Голомша
прокоментував
Шокіна
повернутися
в
генпрокурора

спробу
крісло

Ініціатива Віктора Шокіна про скасування його звільнення
з посади генпрокурора виглядає безперспективною.

Головатий
замінив
Венеціанській комісії

Ківалова

у

Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія
Ківалова від виконання обов'язків члена Європейської
Комісії "За демократію через право" (Венеціанська
комісія) та призначив на його місце Сергія Головатого.

Найбільший "екологічний" кредит взяла
Запоріжсталь - Семерак
Протягом півроку близько 20% підприємств, що входять у
топ-100 найбільших забруднювачів повітря, зацікавилися
пільговими кредитами на екологічну модернізацію від ПАТ
"Укргазбанк".

ЕКОНОМІКА
Нацбанк
передав
МВФ
макроекономічні показники – Рева

нові

Національний банк України погодив нові макроекономічні
показники і передав їх Міжнародному валютному фонду,
очікується рішення щодо траншу.

В Україні запрацювала нова міжнародна
платіжна система
Національний банк узгодив правила роботи в Україні
міжнародної платіжної системи "AVERS № 1". Про це
повідомляє прес-служба НБУ.

Повна монетизація пільг планується з
2018 року - Рева
З 2018 року планується проведення повної монетизації
пільг по усій країні. Про це сказав міністр соціальної
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пільг по усій країні. Про це сказав міністр соціальної
політики Андрій Рева, повідомляє Урядовий портал.

Українська
"дочка"
Сбєрбанку
залишається під контролем РФ – нардеп
Продаж української "дочки" російського Сбєрбанку
кардинально не змінить ситуацію, що склалася з
російськими банками в Україні, цей банк все одно
залишиться підконтрольним російській владі.

ПРАВОПОРЯДОК
Справу
Януковича
розглядатиме
Оболонський райсуд Києва
Обвинувальний акт відносно державної зради експрезидента України Віктора Януковича розглядатимуть в
Оболонському райсуді Києва.

Суд таки розгляне позов про повернення
державі Запорізького комбінату Фірташа
САП через апеляцію домоглася скасування ухвали суду
про залишення без розгляду позову щодо повернення
державі Запорізького титано-магнієвого комбінату, який за
президентства Віктора Януковича

ЕКСКЛЮЗИВ
"Здравствуй, племя младое, незнакомое!"
(Аналітика)
Учасники протесту – неповнолітні росіяни - зуміли
навчитися критичному мисленню. Чи путінці вони? У Росії
відбулися антикорупційні акції. Головним героєм на ...

Навальний вийшов на загальноросійський
рівень. І що ж з того? (Аналітика)
Масова антикорупційна акція в Росії: початок російського
Майдану чи випускання пару? 26 березня увесь світ зміг
побачити з одного боку, що роль особистості в історії все
ж

СУСПІЛЬСТВО
ЄБРР

запускає

в

Україні

програму

інноваційних кліматичних технологій
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інноваційних кліматичних технологій

Україна стала першою країною, де ЄБРР запустив проект
фінансової підтримки кліматичних інновацій - програму
інноваційних ваучерів. Про це заявив асоційований
директор Департаменту енергоефективності та зміни ...

Князь
Острозький
ЛитПолУкрбригу

став

патроном

Спільна
литовсько-польсько-українська
(ЛитПолУкрбриг) отримала свого патрона
Костянтина Острозького.

бригада
— князя

В Україну повернулися 14 моряків,
покинутих у Венесуелі судновласником
Чотирнадцять
українських
моряків,
залишених
напризволяще судновласником на рейді у порту Гуанта
(Венесуела), повернулися на Батьківщину.

Нацкомісія
запровадила
абонплату за газ

щомісячну

Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила
розмір абонентської плати за підключення до системи
газопостачання.

В Україні презентували перший
"Великої української енциклопедії"

том

У Києві презентували перший том "Великої української
енциклопедії" (ВУЕ) - першої універсальної енциклопедії в
умовах незалежної України. На цьому наголосила керівник
проекту створення ВУЕ, директор Державної наукової
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