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ТОП
Прокурори зі США, Іспанії, Італії: кого
пропонують Кабміну в аудитори НАБУ
Представники громадських організацій - Transparency
International Україна, "Реанімаційний пакет реформ" та
"Центр
протидії
корупції"
пропонують
для
затвердження..

Рада провалила
аудитори НАБУ

обох

кандидатів

в

Верховна Рада не змогла визначити представника
парламенту України до складу комісії зовнішнього
контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного антикорупційного
бюро.

Соболєв пояснив, чому аудиторів НАБУ в
Україні знайти складно
Голова парламентського комітету з питань запобігання і
протидії корупції Єгор Соболєв бачить два виходи з
ситуації, що склалася навколо призначення аудитора...

Дмитро Сторожук, перший заступник
генпрокурора - У справі збиття Боїнга
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генпрокурора - У справі збиття Боїнга
МН17 фігурують 120 осіб, залучені слідчі 5
країн (Інтерв'ю)
Перший заступник генпрокурора Дмитро
працює на Різницькій із червня минулого року.

Сторожук

СХІД
АТО: бойовики
секторі "М"

атакували

морпіхів

у

За минулу добу бойовики 60 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу
АТО. "За минулу добу російсько-терористичні війська 60...

За період російської агресії на Донбасі
звільнили або знайшли 3136 полонених Тандіт
На сьогодні звільнено або знайдено 3 тис. 136 українських
полонених, 416 зникли безвісти. Про це в ефірі "5 каналу"
заявив радник голови Служби безпеки України...

Тука
розповів,
скільки
українських
підприємств "націоналізували" бойовики
Переважна більшість захоплених бойовиками українських
підприємств наразі не працюють. Про це в ефірі "5
каналу" заявив заступник міністра...

ГУР: Бойовики збільшують кількість
постів у "сірій зоні", провокуючи сили
АТО
На тимчасово окупованій території Донбасу російські
окупаційні війська понесли втрати: п'ятеро вбито,
тринадцять поранено. Про це повідомляє прес-центр
ГУР

ПРАВОПОРЯДОК
Міжнародна слідча група встановила 120
причетних до справи МН17 - Сторожук
Представники Міжнародної слідчої групи встановила 120
осіб, які причетні до катастрофи літака рейсу МН17 у
липні 2014 року. Про це повідомив у інтерв`ю
Укрінформу..

Брудні гроші Януковича для Манафорта:
Лещенко показав схему
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Лещенко показав схему
Колишній президент України Віктор Янукович здійснював
виплати з так званої “чорної каси” Партії регіонів на
користь
американського
політтехнолога
Пола
Манафорта..

ПРАВА ЛЮДИНИ
Адвокат
Фейгін
розраховує
на
міжнародний тиск у справі щодо Сущенка
Переговори про обмін або звільнення незаконно
затриманого в Росії українського журналіста Романа
Сущенка тривають, і захист дуже розраховує на...

"Справа Чийгоза":
свідчити на захист

50

людей

хочуть

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого
Криму допитає 21 березня першого свідка з боку захисту в
"справі Чийгоза" – главу ЦВК Курултаю кримських татар...

УКРАЇНА
Стало відомо, про що Президент говорив
з нардепами
Президент Петро Порошенко обговорив з головами
фракцій та груп ситуації, які можуть виникнути у разі
неотримання траншу МВФ, а також наслідки від блокади...

Україна почала рух на зменшення
дефіциту Пенсійного фонду - Гройсман
Підвищення удвічі мінімальної заробітної плати з 1 січня
вже дає наповнення бюджету Пенсійного фонду більше
ніж на 30% з випередженням плану, що забезпечить...

Президент хоче покарання за подвійне
громадянство
у
держслужбовців та
нардепів - Ляшко
Президент Петро Порошенко підтримує встановлення
відповідальності за подвійне громадянство для державних
службовців і народних депутатів. Про це повідомив лідер...

УКРАЇНА І СВІТ
Україна купуватиме вугілля в США,
Австралії
або
Південній
Африці
Гройсман
Прем'єр-міністр

УкраІни

Володимир
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Прем'єр-міністр УкраІни Володимир Гройсман не
виключає того, що наша держава буде купувати вугілля у
Сполучених Штатів Америки, Австралії або...

Forbes вніс у рейтинг мільярдерів шістьох
українців
Американське видання Forbes оприлюднив рейтинг
мільярдерів у 2017 році. Серед українців на першому
місці опинився власник фінансово-промислової групи
СКМ...

Світове українство подякувало ЄС за
підтримку
У Світовому конгресі українців привітали резолюцію
«Українські політичні в’язні в Росії та ситуація у Криму»,
ухвалену минулого тижня Європарламентом.

ЕКСКЛЮЗИВ
У
шкурі
бійця.
полігону (Аналітика)

Фоторепортаж

з

Добу в шкурі «Марусиних ведмедів» провели 18
журналістів. «Наша задача – максимально втягнути вас у
шкуру звичайних бійців...

Сьогодні 3D-принтер вже друкує міномет.
А завтра? Надрукує бомбу? (Аналітика)
За останні 15 років 3D-друк круто еволюціонував: від
створення дрібних сувенірів до справжньої зброї. А що
далі?

Мало медалей, багато надій (Аналітика)
Підсумки біатлонного сезону. За рік до Олімпійських ігор
в корейському Пхенчхані українські біатлоністи провели
суперечливий та непростий сезон.

СУСПІЛЬСТВО
Польські кіномитці
звільнити Сенцова

закликали

Росію

У Варшаві під час урочистого вручення нагород Польської
кіноакадемії “Орли-2017”, що ще називають польськими
“Оскарами”, кількасот гостей у Польському театрі ...
http://archive.sendpulse.com/42669a62/?_ga=1.106105795.1343383106.1487161111
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Жителька
Чернігівщини
найстаршою жінкою України

визнана

Жительці
села
Жадове
Семенівського
району
Чернігівщини, 116-річній Христині Нагорній, вручено
диплом "Книги рекордів України" як найстаршій за віком...

21 березня. Пам’ятні дати
Сьогодні в Україні і світі відзначається Всесвітній день
людей з синдромом Дауна. Вперше цей день був
проведений у 2006 році, його ініціаторами стали
Європейська асоціація Даун-синдром (EDSA) та...

Українська молодь стала курити менше експерти
За даними загальнонаціонального опитування, серед
молоді України зменшується поширення куріння. Про це
на прес-конференції розповіла кандидат медичних наук...

У Львові представили п`ять архівів
підпілля ОУН, віднайдених нещодавно
П`ять архівів підпілля ОУН, знайдених за останні півроку,
представили у Національному музеї-меморіалі «Тюрма на
Лонцького» у Львові. Про це повідомляє...

21
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Веснянки-панянки; сонцю – світити, теплу –
бути, добру – перемагати! Зазвичай 20-21 березня – дні
весняного рівнодення. Вважалося, що саме відтепер...
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