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ТОП
До Балаклії повернулися всі евакуйовані
мешканці - ДСНС
До Балаклії Харківської області, де внаслідок пожежі на
артилерійських
складах
вибухали
боєприпаси,
повернулися всі евакуйовані жителі.

Доба в АТО: загинули двоє українських
бійців
У районі проведення АТО за добу зафіксовано 58
обстрілів позицій Збройних сил України, загинули двоє
українських захисників, четверо поранені, ще один...

Канада передасть Україні чергову партію
військового обладнання
Канада готується доставити в Україну чергову партію
нелетального військового обладнання. Про це заявив
міністр оборони Канади Харджит Саджан...

УКРАЇНА
У

Балаклії

почали

вибухонебезпечних предметів
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вибухонебезпечних предметів
У Балаклії, де вночі 23 березня спалахнули склади
військового
арсеналу,
розпочато
утилізацію
вибухонебезпечних предметів.

Українську "дочку" Сбербанку придбав
син російського мільярдера
Мажоритарним акціонером консорціуму, який домовився
про покупку української "дочки" Сбербанку, став син
російського мільярдера Михайла Гуцерієва Саїд.

Реальне зростання ВВП України торік
удвічі перевищило прогнози - Кубів
Реальне зростання економіки, за даними Держстату, у
2016 році склало 2,3%. Про це під час презентації проекту
Експортної стратегії України - Дорожньої карти...

Зміни
у
е-декларуванні
зашкодять
діяльності антикорупційників - Шабунін
Зміни до закону про е-декларування, зокрема,
передбачають, що усі треті особи, які пов’язані з
антикорупційними громадськими організаціями, повинні...

Україна починає страждати від браку води
- Семерак
Міністр екології та природних ресурсів України Остап
Семерак заявив, що Україна починає страждати від браку
води. Про це він розповів в ефірі телеканалу ZIK.

Шокін вдруге просить суд поновити його
на посаді генпрокурора
Колишній генпрокурор Віктор Шокін вже вдруге подав
позов до Вищого адміністративного суду України (ВАСУ), в
якому вимагає скасувати рішення Президента...

Лутковська
квапить
Раду
законопроектом щодо права на страйк

із

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія
Лутковська просить включити до порядку денного
найближчого пленарного засідання законопроект щодо...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Полозов:

Суд

відмовився
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Полозов: Суд відмовився
клопотання захисту Чийгоза

розглянути

Верховний суд анексованого РФ Криму після відмови
відводити прокурора у справі заступника голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза залишив...

«Хізб
ут-Тахрір»:
у
Криму
знову
перенесли розгляд апеляції на арешт
фігурантів
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму повторно
переніс засідання, на якому мали розглядатися скарги
п’ятьох фігурантів так званої «справи Хізб ут-Тахрір»...

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко говорив з послами G7 та ЄС
про блокаду Донбасу і тиск на Москву
Президент України Петро Порошенко провів першу зустріч
з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в
рамках головування Італії у цьому впливовому об’єднанні.

МН17: Луценко у Брюсселі обговорив
покарання винних
Генпрокурор України Юрій Луценко у Бельгії під час
зустрічі з Федеральним
прокурором
Королівства
Федеріком Ван Леу та керівниками окремих підрозділів
ЄК..

Парубій назвав ефективний інструмент
примусу Кремля припинити агресію
Економічні та персональні санкції проти Росії та
російських чиновників є ефективним механізмом тиску для
припинення порушення Москвою міжнародного права.

Ситник розповів у Литві про "газову
справу" та інші досягнення НАБУ
Діяльність державних підприємств стає прозорішою
завдяки розслідуванням Національного антикорупційного
бюро України. Про це заявив директор НАБУ...

Фейгін домовляється у Конгресі США про
нові резолюції щодо Криму
Відомий російський адвокат Марк Фейгін під час свого
візиту у США обговорює питання в американському
Конгресі про необхідність прийняття нових резолюцій...
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Посол України висловив протест через
вояж киргизького депутата у Крим
Посол України в Киргизькій Республіці Микола Дорошенко
висловив протест офіційному Бішкеку через поїздку
місцевого депутата до окупованого Криму.

Затримка із траншем МВФ не критична для
України - експерт
Україні найближчим часом не потрібно здійснювати
суттєвих платежів за валютними боргами, тому затримка
траншу від МВФ не є критичною для стану...

ЕКСКЛЮЗИВ
"Здравствуй, племя младое, незнакомое!"
(Аналітика)
Учасники протесту – неповнолітні росіяни - зуміли
навчитися критичному мисленню. Чи путінці вони? У Росії
відбулися антикорупційні акції. Головним героєм на ...

СУСПІЛЬСТВО
Тарифи на опалення
можуть зрости

і

світло

знову

НБУ заклав прогноз щодо інфляції в 2017 році повішення
цін на опалення і газ в Україні. .

28 березня. Пам’ятні дати
70 років тому було прийнято рішення про початок
операції «Вісла» – депортації українців з їх етнічних
земель у Польщі. Операція «Вісла» – злочинний захід
польського...

28
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Никандра; чи є у вас план, містере Фікс? …Та в
мене цілих три плани! Сьогодні мученика Никандра
Єгиптянина. Никандр був знаним лікарем і під час гонінь...
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