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ТОП
Країни ГУАМ підписали протоколи про
вільну торгівлю
Держави-учасниці
Організації
за
демократію
й
економічний розвиток - ГУАМ у рамках спільного саміту
підписали два протоколи, спрямовані на повномасштабну
реалізацію...

У
Варшаві
Міжпарламентська
Польщі та Литви

розпочинається
асамблея
України,

У Варшаві у понеділок розпочинається VIII сесія
Міжпарламентської асамблеї України,
Польщі
та
Литви. Українську делегацію під час дводенної зустрічі...

Балаклію та ще
очистили
від
предметів

9 населених пунктів
вибухонебезпечних

Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від
вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклія та
дев'ять населених пунктів, які потрапили в зону...

Поліція оголосила місячник добровільної
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Поліція оголосила місячник добровільної
здачі зброї
З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та
спеціальних засобів з незаконного обігу Національною
поліцією України з 1 по 30 квітня 2017 року...

СХІД
Доба в АТО: ситуація загострюється - у
нас троє вбитих і вісім поранених
Ситуація у районі проведення АТО ускладнюється. За
минулу добу російсько-терористичні війська 88 разів
обстріляли позиції Збройних Сил України.

УКРАЇНА
Вибухи у Балаклії: райрада виділила 2
мільйони на ліквідацію наслідків
Балаклійська райрада виділила 2 млн грн на ліквідацію
наслідків вибухів боєприпасів на складах арсеналу. Про це
вирішення сесії Балаклійської райради журналістам...

Президент не допустить ревізії проекту
Трудового кодексу, яка суперечить
безвізу
Рішення парламентського комітету вилучити з проекту
нового Трудового кодексу так звані антидискримінаційні
норми, що суперечить зобов'язанням України в рамках...

Е-декларації:
Парубій
"скандальний" закон

підписав

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон, що
передбачає
подання
електронних
декларацій
представниками громадських організацій.

Порошенко каже, що за три
Нацгвардія сягне рівня НАТО і ЄС

роки

Розбудова Нацгвардії України передбачає наближення
НГУ за структурою і складом до аналогічних органів
держав-членів НАТО та ЄС. Про це заявив Президент
України...

Охендовський запевняє, що українські
вибори захищені від хакерських атак
Комп'ютерні виборчі системи України надійно захищені від
можливого втручання у їх роботу спецслужб інших
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можливого втручання у їх роботу спецслужб інших
держав. Про це заявив Голова ЦВК...

УКРАЇНА І СВІТ
Україна зацікавлена в Транскаспійському
транспортному маршруті - Гройсман
Україна зацікавлена в Транскаспійському транспортному
маршруті. Про це сказав Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман на засіданні глав урядів...

Канада ніколи не визнає анексію Криму
Канада не має наміру визнавати незаконну анексію Криму
Російською Федерацією і засуджує підтримку Росією
сепаратистського руху на сході України. Про це заявила...

Гройсман закликає ГУАМ допомогти
Україні відстояти свій суверенітет
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає
країни-учасниці ГУАМ допомогти Україні зберегти свій
суверенітет та територіальну цілісність.

Канада тиснутиме на Росію санкціями до
виконання нею «Мінська»
Канада не зніматиме санкції із Росії, доки Кремль не
почне виконувати Мінські домовленості. Про це заявила
міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд...

В інтересах Канади надати Україні зброю –
депутат
Підвищення обороноздатності України шляхом передачі їй
летального озброєння повністю відповідає національним
інтересам Канади. Таку думку висловив...

ЕКСКЛЮЗИВ
Закарпатське сміття: чи бояться у регіоні
львівського сценарію?
Cитуація складна, але не настільки катастрофічна, як у
сусідній області. З того часу, як у Львові вибухнула
проблема зі сміттям, тверді побутові відходи стали...
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СУСПІЛЬСТВО
Тести ЗНО пропонують ввести в середній
і початковій школі
Експерти пропонують проводити іспит після 9 класу на
основі тих самих процедур, що і зовнішнє незалежне
оцінювання. У початковій школі за допомогою процедури..

Євробачення-2017:
EBU
шукати компроміс для Росії

продовжує

Європейський мовний союз (EBU) намагається шукати
компроміс в питанні участі Росії в майбутньому конкурсі
"Євробачення" в Києві, не порушуючи водночас...

27 березня. Пам’ятні дати
Щороку 27 березня відзначається Всесвітній день
театру. День був заснований у Відні на ІХ конгресі
Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО в 1961 році.

В Україну хлинув потік іномарок
На територію України в січні 2017 року в режимі імпорту
було завезено 9219 одиниць автотранспортної техніки на
суму 130,8 млн. доларів. Про це пише сайт Hyser ...

27
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Бенедикта-скотаря; коровам – волю, «ні» Чужому! Сьогодні преподобного Бенедикта Нурсійського,
засновника західного чернечого ордену бенедиктинців.

СПОРТ
У Франції українські гімнастки виграли ще
дві медалі у фіналах Гран-Прі
У неділю, 26 березня, у французькому місті Тьє
завершилися фінали в окремих видах на третьому в
цьому році етапі Гран-Прі. Українські гімнастки здобули
ще дві...
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