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ТОП
Оргкомітет Євробачення прокоментував
можливість санкцій проти України
У Європейській мовній спілці (ЕВU) прокоментували
інформацію про те, що Україну можуть тимчасово
виключити з конкурсу через заборону виступу учасниці...

МВФ
розгляне
виділення
чергового траншу 3 квітня

Україні

Засідання Ради виконавчих директорів Міжнародного
валютного фонду, на якому буде розглянуто питання
виділення Україні траншу в сумі 1 млрд дол., заплановано

Westinghouse не припинить, а посилить
співпрацю з Україною
Попри повідомлення американської ядерно-енергетичної
компанії Westinghouse LLC про банкрутство, її шведський
сегмент виробництва ядерного палива Westinghouse...

Порошенко обговорив із президентом
Мальти
поглиблення
інвестиційної
співпраці
У рамках участі у розширеному саміті
http://archive.sendpulse.com/72600e28/?_ga=1.52011241.1343383106.1487161111
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У рамках участі у розширеному саміті Європейської
народної партії на Мальті Президент України Петро
Порошенко провів зустріч з президентом...

У
Польщі
розуміють,
що
обстріл
консульства міг бути інспірований ззовні МЗС України
Поляки розуміють, що обстріл Генерального консульства
Польщі міг бути інспірований ззовні. Про це в ефірі
телеканалу "112 Україна" повідомила речниця МЗС...

СХІД
За добу в АТО загинули двоє українських
бійців
Ситуація в районі проведення АТО залишається
напруженою, за добу зафіксовано 83 обстріли позицій
Збройних сил України, загинули двоє...

Авдіївка досі без світла та води
В Авдіївці у четвер, 30 березня, внаслідок пошкодження
високовольтної
лінії
електропередач
відсутнє
централізоване електропостачання, водопостачання...

ПРАВОПОРЯДОК
Ситник розповів, що НАБУ шукало у
Нацбанку
Обшуки в Національному банку України, які проводилися
29 березня, стосуються керівництва НБУ. Про це в ефірі
ZIK заявив керівник Національного антикорупційного бюро

Справа
Насірова:
НАБУ
відкрило
провадження проти глави Солом'янського
суду Києва
НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно голови
Солом'янського суду Людмили Шереметьєвої, яка
самоусунулася від своїх обов'язків у справі Насірова...

Заяви про відставку ніхто у НАЗК писати
не збирається - Рябошапка
Єдиним шансом на «порятунок» НАЗК є відставка Наталі
Корчак з посади Голови Агентства. Про таку заяву один із
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Корчак з посади Голови Агентства. Про таку заяву один із
членів антикорупційного відомства, заступник міністра...

Борг Януковича: у Мінфіні розказали
деталі розгляду в лондонському суді
Високий Суд Лондона не підтримав позицію України щодо
так званого російського боргу, але дозволив апеляцію,
оскільки цей розгляд був першим етапом.

УКРАЇНА І СВІТ
Президент Кіпру запевнив Порошенка у
незмінній підтримці санкції проти РФ
У рамках участі в розширеному саміті Європейської
народної партії на Мальті Президент України Петро
Порошенко провів зустріч із Президентом Республіки
Кіпр...

Світовий банк готовий започаткувати нові
програми підтримки України
Світовий банк готовий підтримувати уряд України у
проведенні необхідних реформ та розглянути можливість
започаткування нових цільових програм...

Фінляндія навчить Україну, як замінити газ
альтернативними видами палива
Офіційна делегація України вирушила до м. Хельсінкі
(Фінляндія)
для
участі
у
Північно-балтійській
біоенергетичній конференції, ключовими темами якої є...

Канадський депутат хоче санкцій для всіх
причетних
до
переслідування
політв'язнів
У федеральному парламенті Канади нагадали про два
десятки незаконно утримуваних Росією українських
громадян. Із відповідною заявою під час засідання...

Німецькі політики в окупованому Криму:
ФРН отримала ноту протесту
Посол України в Німеччині Андрій Мельник направив у
Міністерство закордонних справ ФРН ноту щодо
незаконного візиту до тимчасово окупованого Криму...
http://archive.sendpulse.com/72600e28/?_ga=1.52011241.1343383106.1487161111
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Діаспора в Канаді проти законопроекту
про подвійне громадянство
Конгрес українців Канади звернувся до Президента
України Петра Порошенка із закликом провести громадські
слухання стосовно поданого ним законопроекту...

Слідком РФ відкрив провадження
фактом вбивства Вороненкова

за

У слідчому комітеті Росії розпочали кримінальне
провадження про вбивство екс-депутата Держдуми
Дениса Вороненкова. Про це, посилаючись на джерело...

ЕКСКЛЮЗИВ
Провокаторів треба було б не лише
називати
провокаторами,
але
й
ловити… (Аналітика)
Зацікавленість у нападі на польську установу в Луцьку
«третьої сторони» не знімає, а посилює відповідальність
СБУ. У ніч на 29 березня у приміщення генконсульства...

Дороги,
встелені
намірами (Аналітика)

добрими

Чи виконають чиновники та шляховики свої теперішні
добрі наміри, чи знову встелять ними відому дорогу? Уряд
оголосив дороги одним із пріоритетів нинішнього року.

40 секунд, які змінили футбол (Аналітика)
Відеоповтори допомогли арбітру матчу Франція – Іспанія
уникнути помилок. 40 секунд вистачило арбітру
товариського матчу Франція – Іспанія німцю...

СУСПІЛЬСТВО
У турецьких готелях може
українське телебачення

з'явитися

Звернення щодо запровадження українського
телебачення в турецьких готелях підписав Надзвичайний i
Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій
Сибіга.

З Жулян відкриють нові напрямки до
Європи
У

весняно-літній

програмі

польотів з міжнародного
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У весняно-літній програмі польотів з міжнародного
аеропорту "Київ" (Жуляни) з'явилися нові напрямки до
Іспанії та Болоньї. Про це йдеться на офіційній сторінці...

У Дніпрі запустили Uber
У Дніпрі від сьогодні почав працювати сервіс інтернетзамовлення таксі Uber. Про це у Фейсбуці повідомив глава
міської ради Дніпра Борис Філатов.

30 березня. Пам’ятні дати
Цього дня в канадському Монреалі пішов з життя Дмитро
Донцов – політичний діяч, публіцист, одна з
найяскравіших постатей української політичної думки ХХ
ст.

30
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Теплого Олекси – чоловіка Божого. Олексій жив
на межі ІV-V століть, був римляном, належав до знаного
роду. Юнака одружили, але він, віддавши дружині
обручку..
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