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ТОП
Безвіз для
України:
Європарламент
проголосує резолюцію 6 квітня
Європарламент проголосує законодавчу резолюцію про
внесення України до переліку третіх країн, громадянам
яких скасовуються візові вимоги, на пленарному засіданні
6 квітня.

Анексія Криму Росією є прямою загрозою
міжнародній безпеці — Могеріні
Нелегальна анексія Криму становить пряму загрозу
міжнародній безпеці та правопорядку. Про це від імені
Європейського Союзу заявила високий представник ЄС із
зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні у ...

Росія таки визнала: Янукович просив про
введення військ "для врегулювання"
Росія у 2014 році отримала від колишнього президента
України Віктора Януковича підписану заяву з проханням
ввести війська для врегулювання ситуації в країні.

СХІД
ДФС відновила водопостачання Авдіївки
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ДФС відновила водопостачання Авдіївки
Донецька фільтрувальна станція почала подавати воду в
Авдіївку. Про це написав віце-прем’єр-міністр – міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій
Зубко на своїй сторінці у Твіттері.

За день на Донбасі – 60 ворожих
обстрілів. Штаб АТО назвав втрати
Унаслідок бойових дій на сході України сьогодні один
український військовий загинув, ще одного поранено. Про
це інформує прес-центр штабу АТО.

За тиждень на Донбасі поранені
цивільних, загинула дитина – ОБСЄ

8

Перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр
Хуг заявив, що минулого тижня було поранено 8 цивільних
осіб. Про це він сказав під час традиційного брифінгу,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

ПРАВОПОРЯДОК
Затриманий
у
Укрспецекспорту
застави

Лондоні
заплатив

екс-глава
£75 тисяч

Екс-керівник
"Укрспецекспорту"
Сергій
Бондарчук
заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів
застави, що дорвінює 2,48 млн гривень.

СБУ взялася за екс-мера Ужгорода, який
обізвав українську мову "хрюканням"
Кримінальне провадження відкрили на екс-мера Ужгорода
Сергія Ратушняка за його зневажливе ставлення до
української мови, яке він поширював в мережі Facebook.

В
Україну
з
окупованого
перемістили 12 в’язнів

Криму

На материкову частину України з тимчасово окупованого
Криму переміщуються 12 осіб із пенітенціарних установ
півострова.
Про
це
повідомляє
прес-центр
уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

УКРАЇНА
МЗС

пояснює

іноземним

партнерам

рішення РНБО про блокаду Донбасу -
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рішення РНБО про блокаду Донбасу Беца
Міністерство закордонних справ України з 16 березня
пояснює іноземним партнерам України, що рішення РНБО
про припинення переміщення товарів через лінію
розмежуванння є тимчасовим і було

Нова
вежа
транслювати
телеканали

на
Чонгарі
дозволяє
7
радіопрограм
і
32

Нова телекомунікаційна вежа, відкрита сьогодні на
Чонгарі, дозволяє транслювати до 7 радіопрограм і 32
цифрових телеканалів. Про це повідомляє прес-служба
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і.

УКРАЇНА І СВІТ
У США Клімкіна запевнили, що Крим і
Донбас не будуть предметом торгу з
Росією - Беца
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час
візиту до США отримав чіткі запевнення, що Крим і Донбас
не будуть предметом торгу з Росією, а санкції будуть ...

США в ОБСЄ заявили про тиск Росії на
правозахисників і журналістів у Криму
Делегація США в ОБСЄ висловила стурбованість, що
російська окупаційна влада у Криму затримала
правозахисників-активістів, та закликала звільнити всіх
тих, хто розкриває правду про окупацію українського
півострова.

МЗС викликало посла Сербії через вояж
парламентаріїв до окупованого Криму
Міністерство закордонних справ України сьогодні
викликало посла Сербії для надання роз'яснень у зв'язку з
поїздкою групи сербських парламентаріїв до окупованого
Криму.

Розрив між Україною і Росією тільки
поглиблюватиметься - прогноз Центру
Разумкова
Відносини України і Росії за роки гібридної війни змінилися
кардинально,
і
цей
розрив
надалі
тільки
поглиблюватиметься.

Amnesty заявляє, що в Криму посилили
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Amnesty заявляє, що в Криму посилили
тиск на Меджліс
Міжнародна
правозахисна
організація
Amnesty
International до третьої річниці окупації Криму повідомляє
про "різке погіршення ситуації з правами людини".

Пєсков запевняє, що сценарію інтеграції
"Л/ДНР" до складу Росії немає
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що
в Кремлі не розглядають сценарій з інтеграції так званих
«ДНР» і «ЛНР» до складу Російської Федерації.

Анексія Криму: депутатам повідомили про
підозру у держзраді за “референдум”
Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила 78
депутатам Верховної Ради АР Крим та 58 депутатам
Севастопольської міської ради, які сприяли проведенню
незаконного референдуму, про підозру у державній зраді.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Криму пройшло перше судилище над
українським патріотом Балухом
У "Роздольненському районному суді" відбулося перше
судове засідання по суті справи українського патріота
Володимира Балуха. Про це повідомила Кримська
правозахисна група.

МЗС більше 30 разів вимагало від Росії
пустити консула до Панова і Захтея
Міністерство закордонних справ України направило Росії
більше 30 звернень з вимогою допустити українського
консула до незаконно утримуваних в окупованому Криму
Євгена Панова та Андрія Захтея, однак вони не були
задоволені.

ЕКСКЛЮЗИВ
Економіка України: чи є життя без Донбасу
(Аналітика)
Спочатку нас чекають болючі втрати, а далі країну врятує
лише повна перебудова моделі економіки. Чи стачить
духу? Мережею ходить сумний анекдот. Оголошується
вікторина.

Кремль

і

«паспорти»:

нова

гібридної анексії (Аналітика)
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гібридної анексії (Аналітика)

Можливе скасування невдалої пропагандистської кампанії
Кремль намагається продати якомога дорожче. Сьогодні
Кремль заявив, що може переглянути рішення про ..…

100 млн. для Насірова, або Боротьба з
корупцією
методом
кантування
(Аналітика)
Очима песиміста перебіг «справи Насірова» – #зрада. Для
оптиміста – це проміжна #перемога. Хто з них правий? …

Борис
Бабін,
юрист
незалежної
морської
(Інтерв'ю)

Української
профспілки

2 березня Міністерство економіки власними наказами
ввело санкції для Російського морського регістра
судноплавства і для його «української доньки» на ...

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...

Українці песимістично ставляться до
можливості відновлення відносин з
Росією
Українці критично ставляться до можливості відновлення
відносин з Росією ближчим часом і переконані, що за
нинішньої російської влади цього не відбудеться.
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