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Єдина країна (ранкова) 29.03.17

ТОП

Польщі у Луцьку назвав нічний напад
терактом 

Консул Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі
вважає нічний напад на приміщення консульства
терористичним актом. Про це він сказав у коментарі...

Президент вимагає знайти винних в
обстрілі Генконсульства Польщі

Президент України Петро Порошенко засудив обстріл
Генерального консульства Польщі у Луцьку і вимагає
терміново знайти винних.

Гройсман порадив НАЗК піти у відставку
всім складом

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман радить
Національному агентству із запобігання корупції сьогодні
ж написати заяви про відставку.

У Мінську розпочалися переговори
контактної групи

У Мінську проходить зустріч координаторів робочих груп

Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Про це на

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2201864-konsul-polsi-u-lucku-nazvav-nicnij-napad-teraktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201909-prezident-vimagae-znajti-vinnih-v-obstrili-genkonsulstva-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201963-grojsman-poradiv-nazk-piti-u-vidstavku-vsim-skladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201996-u-minsku-rozpocalisa-peregovori-kontaktnoi-grupi.html
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Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Про це на
своїй сторінці у Twitter повідомляє МЗС Білорусі.

Голова НАЗК заявляє, що співпрацю з
USAID не припиняли

Голова Національного агентства з питань запобігання
корупції спростувала інформацію про повне припинення
співпраці з найбільшим грантодавцем США.

Кремль намагається нав'язати США свою
версію справи Сущенка - Фейгін

ГВласкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка в
порушення міжнародних правил затримали 30 вересня в
Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня
йому було висунуто обвинувачення в ...

Юрій Луценко, генпрокурор - Янукович
може отримати судовий вирок вже до Дня
Незалежності (Інтерв'ю)

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прагне, щоб
цього року розпочалися судові процеси щодо ключових ...

СХІД

Доба в АТО: епіцентром бойових дій
залишається Донецький напрямок 

За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз
обстріляли позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-
центр штабу АТО.

Через обстріли людям пропонують
виїхати з Зайцевого — Жебрівський 

У Донецькій області жителям селища Зайцеве через
обстріли терористів пропонують оселитися в санаторії
"Святі гори" у Святогірську. Про це на своїй сторінці...

УКРАЇНА

Українську "дочку" Сбербанку
перейменують після продажу, вже відома
її нова назва

Українська "дочка" Сбербанку після продажу консорціуму

латвійського Norvik Banka і компанії Саїда Гуцерієва

https://twitter.com/BelarusMID/status/846986521307701249
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201838-golova-nazk-zaavlae-so-spivpracu-z-usaid-ne-pripinali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2189330-mzs-dla-zvilnenna-susenka-robimo-vse-mozlive.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201859-urij-lucenko-genprokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2201753-doba-v-ato-epicentrom-bojovih-dij-zalisaetsa-doneckij-napramok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://ru-ru.facebook.com/ato.news/
https://www.ukrinform.ua/rubric-doneccina/2201828-cerez-obstrili-ludam-proponuut-viihati-z-zajcevogo-zebrivskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2201694-ukrainsku-docku-sberbanku-perejmenuut-pisla-prodazu-vze-vidoma-ii-nova-nazva.html
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латвійського Norvik Banka і компанії Саїда Гуцерієва
змінить назву. Про це заявив власник Norvik Banka...

"Сбербанк" скасував ліміти на зняття
готівки в Україні 

Російський "Сбербанк" скасував добові ліміти за
операціями для фізичних осіб і юридичних осіб в
Україні. Обмеження у фінустанові скасовані із 28
березня...

Клімкін прокоментував обстріл
Генконсульства Польщі у Луцьку 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вбачає в
обстрілі Генконсульства Польщі у Луцьку підступи тих, хто
намагається завадити дружбі між Україною та Польщею.

Балаклія: пожеж немає, електрика і
газопостачання відновлені 

У середу, 29 березня, пожеж на території Балаклії та
прилеглих населених пунктів унаслідок вибухів
боєприпасів не зафіксовано. Територію очищено від...

ПРАВОПОРЯДОК

У Грузії заарештували біглого замміністра
часів Януковича - Луценко 

У Грузії на 90 днів заарештували колишнього заступника
міністра палива та енергетики часів екс-президента
Віктора Януковича Ігоря Кірюшина.

У ГПУ не вбачають політики у позові
Шокіна про відновлення на посаді 

Екс-генпрокурор Віктор Шокін подав позов про
відновлення на посаді виходячи з особистих інтересів. Про
це повідомила прес-секретар ГПУ...

ПРАВА ЛЮДИНИ

Сокуров нагадав Путіну, що досі чекає від
нього рішення про долю Сенцова 

Російський режисер Олександр Сокуров, отримуючи
нагороду на церемонії вручення кінопремії «Ніка», заявив,
що як і раніше чекає від президента РФ вирішення...

Чийгоз і Умеров пропонують Раді

висунути Меджліс на Нобелівську премію

https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2201739-sberbank-skasuvav-limiti-na-znatta-gotivki-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201857-klimkin-prokomentuvav-obstril-genkonsulstva-polsi-u-lucku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2201792-balaklia-pozez-nemae-elekrika-i-gazopostacanna-vidnovleni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201683-u-gruzii-zaarestuvali-biglogo-zamministra-casiv-anukovica-lucenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201886-u-gpu-ne-vbacaut-politiki-u-pozovi-sokina-pro-vidnovlenna-na-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2201896-sokurov-nagadav-putinu-so-dosi-cekae-vid-nogo-risenna-pro-dolu-sencova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201874-cijgoz-i-umerov-proponuut-radi-visunuti-medzlis-na-nobelivsku-premiu-miru.html
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висунути Меджліс на Нобелівську премію
миру 

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз звернулися до Верховної Ради
України із закликом висунути Меджліс на...

УКРАЇНА І СВІТ

У G7 привітали ідею Порошенка щодо
розгляду поправок до закону про е-
декларування 

Посли країн "Великої сімки" привітали пропозицію
Президента України Петра Порошенка щодо створення
робочої групи з метою опрацювання узгоджених змін...

Стрілянина у Луцьку: МЗС Польщі
викликає посла України 

МЗС Польщі у середу викликає на розмову посла України в
Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з
гранатомета консульства РП у Луцьку. Про це йдеться...

Гройсман поінформував Кемерона про
українські реформи та ситуацію на
Донбасі 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман обговорив з екс-
керівником уряду Великої Британії Девідом Кемероном
реформи в Україні, ситуацію на Донбасі, а також цільові...

Тіллерсон має що сказати про Україну на
зустрічі НАТО в Брюсселі – Держдеп 

Серед питань, які підніматиме державний секретар США
Рекс Тіллерсон під час міністерської зустрічі НАТО в
Брюсселі, буде ситуація в Україні та необхідність...

Туск назвав грузинський безвіз
позитивним сигналом для України 

Глава Європейської ради Дональд Туск прокоментував
початок дії безвізового режиму між ЄС та Грузією. Про це
він написав у Twitter. За словами Туска, початок дії...

Фріланд розповіла, як Україна об’єднує
канадський парламент 

Федеральний парламент Канади завжди об’єднується
навколо питання підтримки України. Про це у своєму
виступі заявила міністр закордонних справ країни...

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201874-cijgoz-i-umerov-proponuut-radi-visunuti-medzlis-na-nobelivsku-premiu-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201712-u-g7-privitali-ideu-porosenka-sodo-rozgladu-popravok-do-zakonu-pro-edeklaruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201833-strilanina-u-lucku-mzs-polsi-viklikae-posla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201931-grojsman-poinformuvav-kemerona-pro-ukrainski-reformi-ta-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2201661-tillerson-mae-so-skazati-pro-ukrainu-na-zustrici-nato-v-brusseli-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201679-tusk-nazvav-gruzinskij-bezviz-pozitivnim-signalom-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201733-friland-rozpovila-ak-ukraina-obednue-kanadskij-parlament.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
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Канадська опозиція засудила РФ за
роздмухування війни в Україні 

Третя за чисельністю партія федерального парламенту
Канади виразила свою занепокоєність через військові дії
підтримуваних Росією сил на Сході України.

Білорусь депортує двох українців,
затриманих під час протестів

У Мінську під час протестів затримали трьох українців.
Двох з них суд постановив депортувати в Україну. Про це
повідомляє ВВС із посиланням на представника...

ЕКСКЛЮЗИВ

Цілком серйозно: захистимо
держслужбовця від сервера 

Не вдається подати е-декларацію? Робіть скріншоти
«лежачого» Реєстру, щоб потім гарантовано відбитися від
штрафу. За кілька тижнів до закінчення строку подачі...

СУСПІЛЬСТВО

Програма  "Голодомор 1932-1933 років:
Пам'ять в ім'я майбуття" стартує 30
березня

В Укрінформі 30 березня відбудеться прес-конференція і
презентація міжнародної гуманітарно-просвітницької
програми "Голодомор 1932-1933 років: Пам'ять в ім'я...

У Фонді гарантування сказали, коли
поновлять виплати вкладникам
“Михайлівського” 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 30 березня
2017 року продовжить здійснювати виплати вкладникам
ПАТ "Банк Михайлівський". Про це повідомляє...

29 березня. Пам’ятні дати 

45 років тому в канадському Вінніпегу відійшов у вічність
Іван Огієнко –український церковний і громадський
діяч. Іван Іванович Огієнко (1882–1972) народився...

Супрун показала, яким має бути
правильний лікарський рецепт 
Безкоштовні препарати за програмою «Доступні ліки»

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201705-kanadska-opozicia-zasudila-rf-za-rozdmuhuvanna-vijni-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2199032-vasington-zasudiv-raketni-puski-kndr-nazvavsi-ih-provokacijnim-aktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2201653-bilorus-deportue-dvoh-ukrainciv-zatrimanih-pid-cas-protestiv.html
http://www.bbc.com/ukrainian/news-39423455
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2201553-cilkom-serjozno-zahistim-derzsluzbovca-vid-servera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2193211-u-varsavi-vidkrilasa-vistavka-pro-ukrainskih-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2201868-programa-golodomor-19321933-rokiv-pamat-v-ima-majbutta-startue-30-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2201928-u-fondi-garantuvanna-skazali-koli-ponovlat-viplati-vkladnikam-mihajlivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2193211-u-varsavi-vidkrilasa-vistavka-pro-ukrainskih-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2201559-29-berezna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2193211-u-varsavi-vidkrilasa-vistavka-pro-ukrainskih-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2201648-suprun-pokazala-akim-mae-buti-pravilnij-likarskij-recept.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2193211-u-varsavi-vidkrilasa-vistavka-pro-ukrainskih-pereselenciv.html
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Безкоштовні препарати за програмою «Доступні ліки»
можна буде отримати тільки з правильним рецептом від
лікаря. Про це у Фейсбуці пише в.о. міністра охорони...

29 березня: народний календар і
астровісник 

Сьогодні Савина; хто помаже, той поїде. Цього дня
церква вшановує пам’ять Савина Єрмопільського, який
жив у Єгипті в IV столітті. На Савина селяни приділяли
увагу...
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