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ТОП
Безвізовий режим з Україною має набути
чинності до кінця червня - Мінгареллі
За поточним планом, безвізовий режим між Україною та
Євросоюзом має набути чинності до кінця червня
нинішнього року. Про це заявив голова представництва...

МЗС документує всі факти репресій у
Криму для міжнародних партнерів та
судів
Допит заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова є
продовженням репресій в окупованому Криму. Про це у
twitter заявила речник МЗС Мар'яна Беца.

В ЄС назвали умови надання третього
траншу допомоги
Позитивний результат щодо надання Україні другого
траншу макрофінансової допомоги від ЄС (600 млн євро)
можна очікувати протягом наступних тижнів.

Вандали
влаштували
провокації - Львівська ОДА

сплановані

Львівська облдержадміністрація виступила
http://archive.sendpulse.com/3acc0c3d/?_ga=1.118534089.1343383106.1487161111
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Львівська облдержадміністрація виступила із заявою
стосовно чергового осквернення польських меморіалів на
території області і назвала ці випадки спланованою...

В Авдіївці вже третю добу немає світла ДСНС
В Авдіївці, що постраждала від обстрілів 11 березня,
станом
на
7:00
13
березня
відсутнє
електропостачання. Про це повідомляє прес-служба
ДСНС

СХІД
Доба в АТО: поранені п'ятеро українських
військових
Порушуючи існуючі домовленості російські терористичні
війська обстрілюють укріплення українських захисників зі
зброї калібром більше 100 мм.

Бойовики обстрілюють Авдіївку з "Градів"
- штаб
Бойовики гатять по Авдіївці з "Градів", випущено вже
більше 10 ракет. Про це повідомляє прес-центр
АТО. "Близько 19-ї години російські окупанти розпочали

На об'єктах інфраструктури в зоні АТО
зросла загроза терактів - штаб
На Донбасі зросла загроза терактів на території об’єктів
інфраструктури.
Про
це
повідомляє
прес-центр
АТО. "Упродовж останніх кількох днів значно зросла...

ПРАВОПОРЯДОК
СБУ просять захистити В'ятровича
Парламентська фракція "Народний фронт" вимагає від
Служби безпеки запобігти повторенню провокацій проти
директора Інституту національної пам'яті...

Суд розпочав розгляд апеляції адвокатів
Насірова
Апеляційний суд міста Київ розпочав розгляд апеляційної
скарги адвокатів відстороненого голови Державної
фіскальної служби України Романа Насірова на рішення...
http://archive.sendpulse.com/3acc0c3d/?_ga=1.118534089.1343383106.1487161111
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Щоб звинуватити Насірова, двох місяців
достатньо - Холодницький
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Назар Холодницький очікує, що обвинувальний акт щодо
відстороненого глави ДФС Романа Насірова буде...

Суд над Єфремовим перенесли - адвокат
захищає Насірова
Судове засідання Старобільського районного суду
Луганської області у справі екс-керівника фракції "Партії
регіонів" Олександра Єфремова, звинувачуваного...

Справа Царьова: суд розпочне розгляд у
четвер
Шевченківський районний суд Києва 16 березня розпочне
розгляд справи екс-народного депутата від Партії регіонів
Олега Царьова. Судове засідання призначено на 14:30.

УКРАЇНА І СВІТ
Мінгареллі
пояснив
антикорупційних судів
України з ЄС

важливість
для відносин

Уповільнення боротьби з корупцією в Україні, зокрема
зволікання зі створенням системи незалежних ...

Єлісєєв:
Блокада
ОРДЛО
заважає
Євросоюзу запровадити нові санкції проти
РФ
Дії учасників акції "блокади Донбасу"
ухваленню рішення про запровадження
точкових санкцій з

заважають
додаткових

Канада може стати лідером у зближенні
України та НАТО
Канада може відігравати провідну роль у просуванні
членства України та Грузії в НАТО та стримуванні
подальшої російської агресії.

В окупованому Криму росіяни розгорнули
нову сучасну зброю
У Криму російські військові розгорнули комплекс
радіоелектронної боротьби
«Мурманськ-БН»,
який
контролюватиме всі кораблі НАТО в Середземному морі.
http://archive.sendpulse.com/3acc0c3d/?_ga=1.118534089.1343383106.1487161111
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ЕКСКЛЮЗИВ
Тетяна Лебедєва, голова наглядової ради
Національної
суспільної
телерадіокомпанії (Інтерв'ю)
Ми живемо в особливій ситуації - ситуації фактичної війни,
в тому числі й інформаційної, яку нав'язала нам Росія.

Хрещатик не для каштанів. Їх замінять
платани (Аналітика)
Нова концепція розвитку столиці передбачає зонування
насаджень та облаштування парків і скверів. З перших
весняних днів Київ ожив. Городяни помітили, що у
парках...

Плюс Зозуля, мінус Караваєв (Аналітика)
Андрій Шевченко оприлюднив список легіонерів на
відбірковий матч ЧС-2018 проти Хорватії. За два тижні до
ключового матчу відбору на ЧС-2018 проти Хорватії...

СУСПІЛЬСТВО
Українські документалісти зняли фільм
про трагедію під Волновахою
Студія #Babylon '13 у неділю, 12 березня, опублікувала
короткометражний документальний фільм, присвячений
розстрілу російськими терористами пасажирського...

Світоліна розгромила екс-росіянку
супертурнірі в Індіан-Веллсі

на

Перша "ракетка" України вийшла до четвертого кола
престижного турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA)
Premier Mandatory BNP Paribas Open...

13 березня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1961 році, в Києві сталася Куренівська
трагедія – техногенна катастрофа, коли селевий потік із
Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив Куренівку...

13
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Василя-Плаксивця; ароматерапія та весняний
дощ – те, що треба! Цього дня православна церква

http://archive.sendpulse.com/3acc0c3d/?_ga=1.118534089.1343383106.1487161111
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дощ – те, що треба! Цього дня православна церква
вшановує пам’ять преподобного сповідника Василія...
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