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ТОП
У Мінську домовилися про режим повної
тиші з 1 квітня
Тристороння контактна група з врегулювання конфлікту
на сході України погодила дотримання режиму тиші на
великодні свята, який повинен початися з 1 квітня.

Сенатори США представили резолюцію на
підтримку України
Американські сенатори – республіканець Роб Портман і
демократ Шеррод Браун – представили резолюцію від
імені української громади штату Огайо, яка засуджує
агресію Росії в Україні та закликає президента

Порошенко на конгресі ЄНП: Об'єднаємо
зусилля, щоб повернути Донбас та Крим
Європейський Союз має бути більш єдиним та рішучим у
захисті спільних цінностей та своїх партнерів і
союзників. На цьому наголосив Президент України Петро
Порошенко під час свого виступу на першій ...

Україна оскаржить рішення суду Лондона
щодо "боргу Януковича"
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щодо "боргу Януковича"
Міністерство фінансів отримало рішення Лондонського
суду щодо так званого російського боргу на 3 млрд дол.,
яке не визнає обгрунтованість позиції та аргументів
України у цій справі.

Кремль робитиме все, аби замінити ЄС на
“альтернативну Європу” - Порошенко
Росія робитиме все можливе, щоб зруйнувати успішний
проект Євросоюзу та побудувати “альтернативну”
Європу.Про це заявив Президент України Петро
Порошенко під час виступу на першій пленарній ...

Президент видав Указ про відзначення
Дня пам’яті та примирення
Президент України Петро Порошенко підписав указ про
відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

СХІД
За добу в зоні АТО поранили трьох
військових - Лисенко
За минулу добу у зоні проведення АТО поранено трьох
українських бійців. Про це поінформував на брифінгу у
середу речник Міністерства оборони з питань АТО ...

АТО: найнеспокійніше - на Світлодарській
дузі та в районі Авдіївки
Найбільш неспокійна ситуація протягом минулої доби
спостерігалася
на
Донецькому
напрямку
на
Світлодарській дузі та в районі Авдіївки.

За час окупації Криму на півострові вбили
11 кримських татар - журналіст
За час, що пройшов з початку анексії Криму Росією в 2014
році, на півострові вбито 11 кримських татар, 15 зникли
безвісти і більш як 40 осіб знаходяться в місцях
позбавлення волі.

УКРАЇНА
СБУ повідомила про “зачіпки” у справі
про обстріл Генконсульства Польщі
Під час першочергових оперативно-слідчих заходів у
справі про вибух у Генеральному Консульстві Республіки
Польща в Луцьку з'явилися певні зачіпки..
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Польща в Луцьку з'явилися певні зачіпки..

Провокативні дії в Україні та Польщі
мають одного замовника – Синютка
Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка
подякував
за
єдність
із
українським
народом
представникам Генерального консульства Польщі у
Львові, Послу Республіки Польща в Україні і усім

В СБУ пояснили, хто стоїть за “захистом”
поляків в Україні
За пікетом, що відбувся на Львівщині на дорозі до
держкордону із Польщею, як і за невдалою спробою
перекрити дорогу до контрольного пункту у Шегинях, яку
намагалися організувати 12 березня,

На Львівщині перехопили інструкції РФ
для “протесту поляків”
У розпорядження правоохоронців потрапила інструкція з
проведення 29 березня провокаційної акції з перекриття
дороги.
Про
це
на
брифінгу
в
Львівській
облдержадміністрації зазначив начальник Головного

Реалізовано перший етап проекту із
залучення ветеранів АТО до роботи у
владних структурах Києва
У Києві реалізували перший етап проекту «За ветеранів
до влади», що має на меті залучення ветеранської
спільноти АТО до органів державної влади і державних
інституцій та

ПРАВА ЛЮДИНИ
Викраденому
у
Криму
татарину
закидаютьнасильство до представника
влади
Кримськотатарському активісту Белялу Адилову, якого
затримали невідомі біля будівлі так званого Верховного
суду Криму у Сімферополі, інкримінують застосування
насильства або погрози щодо представника влади.

Київська організація НСЖУ
заяву на підтримку Сущенка

ухвалила

Делегати 14-ї звітно-виборної конференції Київської
організації Національної спілки журналістів України
висловили підтримку журналістові Укрінформу Романові
Сущенку та виступили з вимогою негайного звільнення.
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Сущенку та виступили з вимогою негайного звільнення.

Сенцову присудили американську премію
«Свобода писати»
Українському режисерові Олегу Сенцову, якого в Росії
незаконно засудили за тероризм, американський ПЕНцентр присудив щорічну премію Барбари Голдсміт
«Свобода писати».

У Криму свідка викрадення Аділова дві
години тримали у відділку
В окупованому Криму Рустема Муедінова, який прийшов в
поліцію заявити про викрадення з-під будівлі так званого
Верховного суду активіста Беляла Аділова,

ПРАВОПОРЯДОК
Вирок Назарову "не йде на користь
мотивації
військовослужбовців"
Полторак
Вирок генерал-майору Віктору Назарову у справі про
збитий Іл-76 «може небезпечно вплинути на думку
особового складу», вважає міністр оборони.

Чийгоз і Умеров пропонують Раді
висунути Меджліс на Нобелівську премію
миру
Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз звернулися до Верховної Ради
України із закликом висунути Меджліс на...

УКРАЇНА І СВІТ
Україна з квітня спрощує та здешевлює
процедуру оформлення віз для іноземців
Україна з квітня 2017 року скорочує терміни оформлення
віз для іноземців, знижує їх вартість і запроваджує
можливість оформити електронну візу.

Інцидент у Луцьку: Порошенко запросив
поляків до слідчої групи
Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Як
повідомляє прес-служба глави держави, Петро Порошенко
засудив брутальний та цинічний напад на ...
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Цеголко розповів, як спецслужби РФ
дзвонили президенту Польщі від імені
України
Російські спецслужби спробували від імені України
організувати ввечері телефонну розмову з президентом
Польщі Анджеєм Дудою, що є ще однією ознакою ...

Антикорупційні організації закликають
уряд змінити керівництво НАЗК
Антикорупційні громадські організації закликають уряд
розглянути
питання
щодо
зміни
керівництва
Національного агентства з питань запобігання корупції.

Польща
тимчасово
зачиняє
консульські установи в Україні

всі

Усі польські консульські установи в Україні будуть закриті
до того часу, поки їм не буде забезпечено ефективну
цілодобову охорону, а винні у сьогоднішньому інциденті у
Луцьку не будуть покарані.

ЕКСКЛЮЗИВ
Атомно-пропагандистська атака або Як
зробити
новину
з
минулорічних
подій (Аналітика)
Пащекування та пропагандистський ажіотаж довкола
проблем «Westinghouse» в США можуть датися взнаки
Росії

Е-декларації для громадських організацій:
цинізм одних породжений слабкістю
інших (Аналітика)
Закон, прийняття якого збурило багатьох, опубліковано.
Хоча до цього питання і обіцяли повернутися, проблема в
іншому…

СУСПІЛЬСТВО
Фільм про судилище над Сенцовим
виходить в український прокат
Сьогодні Савина; хто помаже, той поїде. Цього дня
церква вшановує пам’ять Савина Єрмопільського, який
жив у Єгипті в IV столітті. На Савина селяни приділяли
увагу...
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