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ТОП
НАТО отримав від України запит про
допомогу в Балаклії
Північноатлантичний альянс отримав запит про допомогу
через вибухи та пожежу на складах зброї у Балаклії
Харківської області. Про це йдеться на сайті НАТО.

Пожежа на арсеналі в Балаклії ліквідована
- МОУ
Пожежа на арсеналі в Балаклії повністю ліквідована. Про
це повідомив заступник міністра оборони України Ігор
Павловський під час брифінгу керівництва штабу з питань

Україна vs Росія: вбивство Вороненкова
можуть додати до позову в Гаазі –
джерело
Українська сторона розглядає можливість долучити факт
вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова
- по суті, теракт, організований російськими ...

СХІД
АТО: 48 ворожих обстрілів, загинули двоє
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АТО: 48 ворожих обстрілів, загинули двоє
українських бійців
З початку доби 24 березня зафіксовано 48 обстрілів
бойовиками позицій сил АТО, загинули двоє українських
військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО....

Кількість заручників на Донбасі зросла Тандіт
Радник глави СБУ Юрій Тандіт повідомив, що зараз у
Донецьку та Луганську знаходиться 118 заручників. Про
це він сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на
запитання кореспондента.

Доба в АТО: бойовики обстріляли
Широкине 13 разів - із танків і "Градів-П"
Штаб назвав Широкине "головною "гарячою точкою", адже
бойовики обстріляли його 13 разів за добу. Про це на
брифінгу сказав речник Міністерства оборони України з
питань АТО полковник

УКРАЇНА І СВІТ
МЗС Німеччини прокоментував вбивство
Вороненкова
У Берліні сподіваються на ретельне розслідування
вбивства у Києві екс-депутата Держдуми РФ Дениса
Вороненкова, але не поспішають з висновками.

Євросоюз дає €3 мільйони на дрони місії
ОБСЄ в Україні
Євросоюз
продовжить
підтримку
Спеціальної
моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, зокрема
виділить €3 млн на отримання супутникових зображень
територій у зоні відповідальності місії..

Москва прислала оцінщиків на "віджаті" в
Ахметова підприємства
В ОРДО приїхали фахівці з Москви, щоб оцінити
"націоналізовані"
підприємства,
у
тому
числі
і
підприємства Ріната Ахметова.

ПРАВОПОРЯДОК
Суддю Чауса взяли під варту
Апеляційний суд у справі судді М.О.Чауса частково
задовольнив
клопотання
старшого
детектива
Національного антикорупційного бюро України застосував
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Національного антикорупційного бюро України застосував
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ГПУ повідомила про підозру заступнику
Кернеса
ГПУ повідомила про підозру заступнику міського голови з
питань містобудування, архітектури та земельних
відносин Харківської міської ради та чотирьом членам ...

Убивство Вороненкова: мати кілера каже,
що він із 2011 року ховався в Росії
Павло Паршов, який застрелив колишнього російського
депутата Дениса Вороненкова, кілька років тому втік до
Росії та відтоді не зв'язувався з рідними.

НАБУ отримало шість скарг на неподання
е-декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції
передало до Національного антикорупційного бюро
України 6 повідомлень про неподання окремими
суб'єктами декларування електронних декларацій.

ЕКСКЛЮЗИВ
1 квітня стартує програма «Доступні ліки»
(Аналітика)
Практичні поради щодо старту урядової програми: які ліки
зможемо отримувати безкоштовно й де. 1 квітня 2017
року стартує урядова програма «Доступні ліки».

Може, хабарі й фейкові, але ж ганебні
київські дороги – це факт (Аналітика)
Коли в Україні буде покінчено з корупцією і настане
верховенство права, це означатиме повну поразку
Путіна. Надзвичайний і Повноважний Посол...

СУСПІЛЬСТВО
В Україні торік сплатили рекордну суму
туристичного збору – 54 мільйони
За підсумками 2016 року в Україні було сплачено 54,094
млн гривень туристичного збору, що на 31,4% більше
(37,126 млн грн), ніж у 2015 р.
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Кличко: До 1 травня Київ буде готовий до
Євробачення
Мер Києва Віталій Кличко доручив профільним
заступникам, керівникам комунальних структур, які
займаються підготовкою міста до Євробачення, до 1
травня привести в порядок основні локації

Для запуску цифрового ТБ на
потрібно 3 - 4 місяці - Костинський

Крим

Для того, щоб запустити на Крим цифрове телебачення,
потрібно 3 - 4 місяці. Про це на брифінгу у п'ятницю
заявив член Національної ради України з питань
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