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ТОП
Геращенко назвав ім'я агента ФСБ, який
убив Вороненкова
Вбивство Дениса Вороненкова скоїв громадянин України
Паршов Павло Олександрович, 1988 року народження,
уродженець міста Севастополь, агент російських...

Порошенко
розкриття
Шеремета

назвав
вбивств

справою
честі
Вороненкова
й

Справою
честі
правоохоронних
органів
України,
включаючи СБУ, є розкриття вбивств у центрі Києва ексдепутата
Держдуми
РФ
Дениса
Вороненкова,
журналіста...

Спецслужби РФ завербували
Вороненкова ще в 2014 році

вбивцю

Вбивця екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова
був агентом російських спецслужб в українських силових
структурах - РФ завербувала його ще в 2014 році.

Андрій

Гордєєв,

голова

Херсонської

облдержадміністрації (Інтерв'ю)
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облдержадміністрації (Інтерв'ю)
Херсонщина за останні роки із напівдепресивної
пострадянської
області
почала
потихеньку
перетворюватися на такий собі український форпост.

СХІД
Доба в АТО: бойовики 94 рази обстріляли
ЗСУ, троє українських воїнів поранені
Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За
минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних
Сил України. Російсько-окупаційні війська обстрілювали...

У "ЛНР" збирають підписи про недовіру
Плотницькому - Тимчук
На непідконтрольних Україні територіях Луганської області
отаман "всевеликого війська донського" Козіцин віддав
вказівку керівникам "козачих" підрозділів про збір підписів...

УКРАЇНА
СБУ за рік попередила 30 терактів Порошенко
СБ України протягом 2016 року попередила 30
терористичних актів на території України. Про це заявив
Президент України Петро Порошенко під час...

Служба безпеки України скинула баласт
кар'єристів - Порошенко
Із Служби безпеки України у ході очищення від
корупціонерів, зрадників та непрофесіоналів було
звільнено понад 2 тисячі співробітників.

Розенко просить не зважати на путінську
істерію навколо соцвиплат на Донбасі
Соціальні виплати на Донбасі були припинені не
українською владою, а окупантами на чолі з російськими
військами. Про це під час години запитань до уряду...

Луценко про обшуки у справі Євро-2012:
Крали з розмахом
Десятки одночасних обшуків у фігурантів відновленої
справи по розкраданням під час Євробачення 2012 року
було проведено вчора, 23 березня. Про це написав...
http://archive.sendpulse.com/8201db6f/?_ga=1.51423081.1343383106.1487161111
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ПРАВА ЛЮДИНИ
Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" кинули
в карцер за лист кримськотатарською
В окупованому Криму фігуранта так званої "справи Хізб утТахрір" Теймура Абдуллаєва кинули в карцер за те, що він
написав лист рідною кримськотатарською мовою.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко хоче залучити НАТО
розмінування складів у Балаклії

до

Президент Петро Порошенко дав розпорядження МЗС,
Міноборони та Держслужбі з надзвичайних ситуацій
залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування

Маккейн назвав вбивство Вороненкова
актом державного тероризму РФ
Сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав вбивство
екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова "ще
одним актом безсоромного державного тероризму Росії".

Українське посольство у Лівії обстріляли
У столиці Лівії Тріполі обстріляли будівлю посольства
України. Про це у Facebook написав посол України в Лівії
Микола Нагорний. "Ось і до нашого Посольства в Тріполі...

В Білорусі заявили про затримання 26
"бойовиків" з атрибутикою "Азову"
У Комітеті державної безпеки Білорусі повідомили про
затримання активістів "Білого легіону", а також "Молодого
фронту", у яких нібито виявили атрибутику "УНА-УНСО"...

ЕКСКЛЮЗИВ
Смерть Вороненкова – це перед смертю
Кремля (Аналітика)
Мертвим Денис Вороненков – колишній депутат Держдуми
- був потрібен лише спецслужбам Росії. Нікому більше. Усі
інші версії – не більше, ніж журналістська балаканина.

З Іспанії з любов'ю, або Як подолати
«серйозність» віслюка (Аналітика)
Коли в Україні буде покінчено з корупцією і настане
верховенство права, це означатиме повну поразку

http://archive.sendpulse.com/8201db6f/?_ga=1.51423081.1343383106.1487161111

3/5

24.03.2017

Єдина країна (ранкова) 24.03.17

верховенство права, це означатиме повну
Путіна. Надзвичайний і Повноважний Посол...

поразку

З Іспанії з любов'ю, або Як подолати
«серйозність» віслюка (Аналітика)
Коли в Україні буде покінчено з корупцією і настане
верховенство права, це означатиме повну поразку
Путіна. Надзвичайний і Повноважний Посол...

СУСПІЛЬСТВО
Херсонські ВНЗ готові прийняти на
безкоштовне навчання тисячу вступників
з Криму і Донбасу
Вищі навчальні заклади Херсонщини мають намір за
спрощеною
процедурою
прийняти до себе на
безкоштовне навчання тисячу майбутніх студентів...

24 березня. Пам’ятні дати
Сьогодні в Україні, так само як і в світі – День боротьби з
захворюванням на туберкульоз. Всесвітній день боротьби
з захворюванням на туберкульоз відзначається...

Еко-вихідні: прибираємо сміття, садимо
дерева та йдемо на барахолку
Посадити дерево, прибрати сміття та купити вінтаж:
добірка подій для дуже суспільно-корисних вихідних.

24
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Єфима; робіть добро, поки руки теплі. Сьогодні
Єфимія, а також преподобного Олексія Голосіївського,
Київського. Олексій народився в Києві в 1840 році.
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