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ТОП
У центрі
Держдуми
Януковича

Києва вбили екс-депутата
РФ, який свідчив проти

Убитим поблизу готелю "Прем'єр-палац" є екс-депутат
Держдуми Російської Федерації Денис Вороненков.

Росія
відмовилась
Євробачення-2017

транслювати

У 2017 році в Росії не транслюватиме музичний конкурс
Євробачення. Про це повідомляють російські змі. Таке
рішення прийняли керівники найбільших російських ...

Рада
зобов’язала
подавати е-декларації

антикорупційників

Верховна Рада під час розгляду президентського
законопроекту щодо звільнення від е-декларування
окремих категорій військових передбачила зобов’язання ..

Президент підписав закон про спрощене
оформлення спадщини
Петро Порошенко підписав Закон України
http://archive.sendpulse.com/5f2a7bce/?_ga=1.52996200.1343383106.1487161111
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Петро Порошенко підписав Закон України №1910-VIII “Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо
оподаткування спадщини”, яким спрощується...

СХІД
Доба в АТО: бойовики застосовують
артилерію, "Гради" та ракетні комплекси
За минулу добу бойовики 84 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу
АТО.

Бойовики обстріляли Водяне вдруге за
добу - з "Градів-П"
Незважаючи на домовленості, досягнуті у ході зустрічі
Тристоронньої контактної групи, незаконні збройні
формування ОРДО вже вдруге за добу здійснили обстріл...

Терористи обстріляли опорний пункт під
Авдіївкою, загинув боєць АТО
Внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту сил АТО під
Авдіївкою загинув український військовий. Про це
повідомляє прес-центр АТО.

Для
фейкових
сюжетів
бойовики
перевдягнули свій полк у однострої ЗСУ розвідка
Російські пропагандистські ЗМІ знімають чергові фейкові
сюжети на Донбасі за участю бойовиків, перевдягнутих у
форму військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляє...

На складах під Балаклією було 125 тисяч
тонн боєприпасів
На складах ракетно-артилерійського озброєння поблизу
м.Балаклії зберігалося близько
125 тисяч тонн
боєприпасів. Про це заявив під час брифінгу...

Перед вибухами у Балаклії було чути шум
безпілотника - Матіос
Диверсія на артскладах під Балаклією могла бути
здійснена за допомогою безпілотного літального
апарата. Про це заявив на брифінгу...
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Із зони ураження навколо складів у
Балаклії вже евакуювали 19 тисяч людей
Із зони ураження навколо артскладів у Балаклії, де вночі
сталася пожежа з подальшою детонацією снарядів,
евакуйовано понад 20 тисяч людей. Про це повідомляє...

УКРАЇНА
Рада ухвалила закон про “комуналку” для
переселенців
Народні депутати ухвалили закон «Про внесення змін до
Закону України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб" щодо отримання...

Омелян назвав умову, за якої в Україні
можливі європейські дороги
Для того, щоб в Україні дороги були європейської якості,
потрібно мінімум 50 млрд грн на рік впродовж 5 років. Про
це повідомив міністр інфраструктури...

Санкції проти "дочок" російських банків:
НБУ прийняв спеціальну постанову
Національний банк вніс зміни до нормативно-правової
бази для забезпечення реалізації санкцій до російських
банків, визначених у рішенні РНБО. Про це інформує...

НБУ починає продаж заставного майна
через ProZorro
Національний банк виставляє на продаж через
електронну торгову систему ProZorro перші лоти з
реалізації заставленого майна, набутого у власність у
рахунок...

Поліція
відкрила
справу
про
"націоналізацію" майна ДТЕК бойовиками
Слідче управління Головного управління Національної
поліції Києва розпочало досудове розслідування у зв'язку з
втратою
холдингом
ДТЕК
управління
над
підприємствами..

УКРАЇНА І СВІТ
Росія
прагне
зірвати
"нормандську
зустріч" у Парижі – Пристайко
Росія відмовляється від участі в запланованому засіданні
"нормандської четвірки" в Парижі на рівні заступників
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"нормандської четвірки" в Парижі на рівні заступників
міністрів, натомість учасники формату мають намір...

Клімкін розповів, чому Порошенко і Трамп
досі не зустрілися
Зустріч президента України Петра Порошенка і
президента США Дональда Трампа знаходиться у стані
серйозної підготовки. Про це повідомив глава МЗС
України...

Пристайко прокоментував перспективи
статусу Основного союзника поза НАТО
Статус Основного союзника поза НАТО зазвичай
надається Сполученими Штатами країнам, які в
майбутньому не стануть членами Альянсу...

ЕКСКЛЮЗИВ
Повернути ногу коню, а Щорсу – місце на
бульварі (Аналітика)
Це варто було б зробити, щоб наше ставлення до Щорса
не було таким, яким його хотів бачити Сталін. У Києві
пошкодили пам’ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка

Євробачення і Лівобережна: Роботи ще
багато,
МАФи
потроху
вивозять (Аналітика)
Євробачення вже «ось-ось» – на підході. І хочеться, і
сумніви беруть, що влада Києва встигне реалізувати все
заплановане. До офіційного відкриття Євробачення...

План, розкутість, рикошет (Аналітика)
Як нам перемогти Хорватію. Напередодні ключового
відбіркового матчу ЧС-2018 Хорватія – Україна
пропонуємо свої варіанти того, як досягти в ньому успіху.

В «платіжній» війні Україна-Росія виграли
американці (Аналітика)
Міжнародна платіжна система Western Union залишилась
єдиним небанківським каналом переказу грошей з Росії до
України. Держдума нанесла «удар» у відповідь на...

СУСПІЛЬСТВО
Забужко прокоментувала заборону в'їзду
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Забужко прокоментувала заборону в'їзду
Самойлової до України
Відома українська письменниця Оксана Забужко
підтримує рішення СБУ і вважає, що всі люди мають бути
рівними перед законом, адже саме з цього починається...

Самойлова
не
засмучується
сподівається, що СБУ передумає

і

Російська співачка та конкурсантка Євробачення-2017
Юлія Самойлова, якій в середу Київ відмовив у в'їзді в
Україну, не втрачає надії виступити на пісенному
конкурсі..

Основні локації Євробачення 2017 в Києві.
Інфографіка
7 травня відбудеться церемонія відкриття Євробачення
2017 у Києві. Відтак Укрінформ підготував інфографіку про
основні локації, які будуть задіяні під час проведення ...

23 березня. Пам’ятні дати
Сьогодні Всесвітній день метеорології – професійне свято
синоптиків усіх країн. Всесвітній день метеорології
заснований Всесвітньою метеорологічною федерацією...

У Києві стартували зйомки містичного
трилера "Egregor"
В
Україні
розпочалися
зйомки
повнометражного
художнього фільму Любомира Левицького "Egregor". Про
це повідомляє прес-служба Держкіно.

У
столиці
завтра
розпочнеться
міжнародний
фестиваль
класичного
танцю «Гран-Прі Київ»
З 24 по 26 березня у Національній опері України ім.
Шевченка
відбудеться
міжнародний
фестиваль
класичного танцю «Гран-Прі Київ 2017».

23
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Василіси та Кіндрата; пийте «живу» воду і
слухайте мушлю. Сьогодні церква вшановує пам’ять
святих Кодрата, Василісси, та інших...
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СПОРТ
Ломаченко увійшов в топ-10 кращих
боксерів світу незалежно від ваги
Авторитетний журнал The Ring оприлюднив оновлений
рейтинг Pound-for-pound. Чемпіон світу за версією
Всесвітньої боксерської організації (WBO)...
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