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ТОП
Порошенко: Бажання незалежності не
витравили
і
70
років
московської
диктатури
Українська еліта на початку Революції 1917–1921 років
перебувала в полоні ілюзій про федеративну та
демократичну Росію. І лише згодом питання про...

Росія
завжди
використовувала
демократію сусідів у своїх інтересах Порошенко
Росія завжди користалася перевагами демократичних
систем у сусідніх державах, щоб поглинути їх. Про це
заявив Президент Петро Порошенко у зверненні з
нагоди...

Насіров вийшов із Лук’янівського СІЗО
Відсторонений від посади голови Державної фіскальної
служби Роман Насіров вийшов з Лук’янівського СІЗО. Про
це повідомляє Радіо Свобода.

Голова

СБУ

вважає,

що
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Голова СБУ
Євробачення
"нев'їздною"

вважає, що учасниця
від
РФ
може
стати

Голова СБУ Василь Грицак вважає, що представниця
Росії на "Євробаченні" співачка Юлія Самойлова не має
права в'їжджати до України через те, що вона відвідувала
Крим...

СХІД
Доба в АТО: Загинули двоє та поранені
вісім українських захисників
Ситуація в районі проведення АТО залишається не
спокійною, але контрольованою ЗС України. За добу
російсько-терористичні війська 77 разів обстріляли...

СЦКК отримала гарантії сторін для
відновлення фільтрувальної станції в
Авдіївці
У п'ятницю в Авдіївці мають бути проведені роботи по
запуску Донецької фільтрувальної станції, оскільки в СЦКК
отримали гарантії з обох сторін.

ПРАВОПОРЯДОК
НАБУ
перевірить
походження
100
мільйонів, що пішли на заставу за
Насірова
Національне антикорупційне бюро перевірить законність
походження 100 млн грн, які внесли в якості застави за
відстороненого голову Державної фіскальної служби...

УКРАЇНА
Багато хто в Україні плутає демократію з
махновщиною - Порошенко
Нині в Україні, як і за часів Української революції 1917–
1921 років, багато хто плутає демократію з махновщиною,
що несе загрози втрати державності. Про це заявив...

Уряд погодив держгарантії для надання
медичних послуг
Кабінет міністрів України погодив ключовий законопроект
про державні фінансові гарантії щодо надання медичних
послуг, який передбачає гарантований державою пакет...

Грицак каже, що Савченко на допиті в СБУ
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Грицак каже, що Савченко на допиті в СБУ
дуже часто посилалася на статтю 63
Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо
можливого підбурювання народним депутатом Надією
Савченко військових до протестних акцій.

Гройсман пояснив, чому неможлива
торгівля з окупованим Донбасом
На окупованих Донбасі і Криму немає виробничих
потужностей, які на законних підставах належали би РФ
чи її представникам, тому торгівля звідти вестися не
може...

Розенко: Людей не змусять обирати —
зарплата або пенсія
Уряд не планує вносити на розгляд жодних ініціатив, які
обмежуватимуть права працюючих пенсіонерів. Про це
заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко...

Філарет - нардепам: Якщо не буде
держави, в якому парламенті сидітимете?
Предстоятель Української православної церкви Київського
патріархату Філарет закликав депутатів до єдності, щоб
не втратити знову державу. Про це він сказав
журналістам...

УКРАЇНА І СВІТ
Київ закликає Москву забезпечити доступ
ОБСЄ в окупованому Криму
У Міністерстві закордонних справ України відзначили
важливу роль ОБСЄ та Спеціальної моніторингової місії у
сприянні мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

Держдеп закликав вирішити питання
блокади на Донбасі в мирний спосіб
Державний департамент США наголосив на важливості
розв'язання в мирний спосіб проблеми, що виникла на
сході України внаслідок введення тимчасової заборони...

Фріланд закликає не припиняти тиск на
Росію
Міжнародна спільнота має продовжувати тиск на Росію,
аби примусити її поважати міжнародне право. Про це
йдеться у заяві міністра закордонних справ Канади...
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ЕКСКЛЮЗИВ
Віталій
Касько,
генпрокурора (Інтерв'ю)

екс-заступник

Віталій Касько, політик нової хвилі. Він здобув миттєве
визнання суспільства справою про «діамантових
прокурорів»,
показавши,
що
система
здатна
самооновлюватися.

Олег Бойко, начальник мобілізаційного
управління Генштабу ЗСУ (Інтерв'ю)
День мобілізаційного працівника для України, яка
протистоїть зовнішній агресії, сприймається як дуже
«особливий» у низці інших професійних дат, що
відзначаються в нашій країні.

СУСПІЛЬСТВО
Національна
рада
побудувала
загальнонаціональну
мережу
100відсотково українського музичного радіо
16 березня за результатами конкурсу на 16 вільних
радіочастот Національна рада з питань телебачення і
радіомовлення побудувала мережу...

Український
мультфільм
вразив
найбільший анімаційний форум Європи
На найбільшому анімаційному форумі Європи Cartoon
Movie, де Україна була представлена вперше, продюсери
мультфільму «Мавка. Лісова пісня» отримали багато...

У Пенсійному фонді
завдання на 2017 рік

назвали

основні

Головними завданнями та пріоритетами діяльності для
Пенсійного фонду України на 2017 рік є забезпечення
сталого фінансування пенсійних виплат, запобігання...

В Україні випускатимуть новітні протези
для АТОвців
Технічні засоби протезування для АТОвців нового
покоління презентував у Дніпрі генеральний директор
протезного підприємства в Україні Нагендер Парашар.

17

березня:

астровісник

народний
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Сьогодні Герасима; граки на горі – весна на
дворі. Сьогодні вшановується пам’ять преподобного
Герасима Йорданського. Цей святий V століття
народився
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