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ТОП
Порошенко дав Генштабу доручення про
припинення вогню в зоні АТО
Президент України Петро Порошенко дав усі необхідні
команди Генеральному штабу і міністру оборони щодо
режиму припинення вогню з 1 квітня.

Україна отримає €600 мільйонів від ЄС
наступного тижня - Порошенко
Україна отримає макрофінансову допомогу від Євросоюзу
вже на наступному тижні. Про це заявив Президент
України Петро Порошенко під час спілкування з
представниками

"Погані" кредити українських
ЄБРР пропонує допомогу

банків:

Європейський банк реконструкції та розвитку об'єднує
зусилля з українською владою у впровадженні нової
процедури фінансової реструктуризації для банківської
системи України з метою
зменшення
кількості
проблемних кредитів.

Безвіз для України: Порошенко обговорив
з Таяні голосування 6 квітня
http://archive.sendpulse.com/4a7e971a/?_ga=1.110325701.1343383106.1487161111
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з Таяні голосування 6 квітня
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні
під час робочого візиту до Мальти.

Засідання Комісії НАТО-Україна
сильним сигналом - Столтенберг

стане

Північноатлантичний
альянс
вкотре
підтвердить
відданість у підтримці України. На цьому наголосив
генеральний
секретар
НАТО
Єнс
Столтенберг
напередодні засідання ...

Ганьба е-декларування у країні кращих
програмістів світу (Аналітика)
Витрачати гроші на підтримку системи, яка не працює –
погана
ідея.
Краще
створити
нову,
але
без
«Міранди». Єдиний державний реєстр електронних
декларацій працює з перебоями. У Національному ....

СХІД
Бойовики гатять з важкої зброї на всіх
напрямках. Штаб АТО назвав втрати
Ситуація у районі проведення АТО залишається
напруженою, але контрольованою Збройними Силами
України. З початком доби зафіксовано 37 обстрілів наших
позицій.

У штабі АТО підтвердили втрати за добу:
двоє загиблих, троє поранених
Протягом доби внаслідок бойових дій на Сході України
двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє
бійців отримали поранення та травми.

АТО: бойовики безперервно обстрілюють
Авдіївку - випустили майже сотню
мін (Карта)
Найбільш складною ситуція в АТО залишається на
Маріупольському напрямку. Про це на брифінгу повідомив
речник Міноборони України з АТО Олександр Мотузяник.

ПРАВОПОРЯДОК
Спільника Насірова арештували, застава 8 мільйонів
Начальнику

департаменту

погашення
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Начальнику
департаменту
погашення
зобов'язань
Державної фіскальної служби, затриманому у справі
Насірова, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання
під вартою або застави розміром 8 млн гр

Кремль: Путін відповів Сокурову
запитання про долю Сенцова ще торік

на

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що
відповідь режисеру Олександру Сокурову щодо подальшої
долі українського режисера Олега Сенцова Володимир
Путін дав на засіданні Ради з

УКРАЇНА І СВІТ
Американські
сенатори
обіцяють
посилити санкційний тиск на РФ
Масові порушення прав людини в Росії, продовження
агресії Москви проти сусідніх країн та втручання
російських спецслужб у вибори в США й країнах Європи є
підставами

Україна і Грузія підписали меморандум
щодо переселенців
Міністерство України з питань окупованих територій і ВПО
підписало Меморандум співробітництва з Міністерством з
питань вимушено переміщених осіб Грузії...

Порошенко обговорить з Меркель та
Олландом активізацію Мінського процесу
Наступного тижня відбудеться тристороння телефонна
розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і
президентом Франції Франсуа Олландом, під час ...

Порошенко
висловив
Орбану
занепокоєння угорськими заявами щодо
автономії
Президент України Петро Порошенко висловив прем’єрміністру Угорщини Віктору Орбану занепокоєння заявами
членів угорського уряду щодо створення окремих
територіальних автономій.

"Відкрита Росія" анонсує акцію проти
Путіна
Рух "Відкрита Росія" анонсував проведення всеросійської
акції проти президента Росії Володимира Путіна. Про це
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акції проти президента Росії Володимира Путіна. Про це
повідомила "Дождю" представник прес-служби руху Марія
Галицька.

Путін порівняв російські акції протесту з
Євромайданом
Президент Росії Володимир Путін уперше прокоментував
антикорупційні акції 26 березня в РФ, порівнявши їх з
початком "арабської весни" і української Революції
Гідності.

УКРАЇНА
Вищий адмінсуд знову очолив Нечитайло ЗМІ
У Вищому адміністративному суді України відбулися збори
суддів суду з питання обрання голови ВАСУ. На зборах
головою ВАСУ переобрано Олександра Нечитайла.

Прем’єр офіційно звернувся до Ілона
Маска
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман направив офіційне
звернення до засновника компанії Tesla Ілона Маска щодо
проекту із збереження відновлюваної енергії в Україні.

Гройсман про "зміну уряду": Хтось видає
бажане за дійсне
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив,
що і надалі буде працювати на розвиток України, а також
спростував заяву про зімну уряду найближчим часом.

Кістіон пояснив, навіщо ввели абонплату
за газ
Розподіл оплати газу, як товару, та послуг з
транспортування
і
розподілу
блакитного
палива
необхідний для приходу на ринок газу інших
постачальників, окрім НАК "Нафтогаз України".

Луценко:
Держава
відсудила
авіакомпанію у Коломойського
У четвер, 30 березня, господарський суд зобов’язав
списати на користь держави 94,5% акцій ВАТ "Авіаційна
компанія "Дніпроавіа". Про це Генпрокурор Юрій Луценко
пише у Фейсбуці.
http://archive.sendpulse.com/4a7e971a/?_ga=1.110325701.1343383106.1487161111
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СБУ виявила 857 масових поховань жертв
Голодомору
Хоч на сьогодні Служба безпеки України встановила
чималу кількість масових поховань жертв Голодомору
1932-1933 років, але величезна їх кількість ще не відома і,
відповідно, не впорядкована.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Затриманому
кримськотатарському
активісту дали три доби арешту
Кримськотатарському активісту Ремзі Бекірову, якого
сьогодні в окупованому Криму без пояснень затримали
російські силовики, дали три доби арешту.

ЕКСКЛЮЗИВ
Прокладай трубу всім селом. А плати за
неї - Фірташу (Аналітика)
Абонплата за сервісне обслуговування газової «труби»
додасть 20 млрд. грн власникам облгазів. Так, за що
платимо? Українців перевели на нову схему оплати за ...

Теракт у Луцьку. “Червона лінія” війни з
пам’ятниками (Аналітика)
Питання – кому вигідні події у Луцьку й ескалація
напруження між Україною і Польщею – можна вважати
риторичним. Гібридна війна – це не лише дії Росії
безпосередньо проти України.

СУСПІЛЬСТВО
Folk Ukraine показала, якою буде фан-зона
на Софійській
30 квітня на Софійській площі, що вже стала традиційною
локацією
для
проведення
масових заходів
від
етнокультурного проекту Folk Ukraine, стартує відкриття
...

У зоні АТО з’являться ще один телеканал і
три радіостанції
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
на засіданні 30 березня ухвалила рішення про надання в
користування кількох частот в зоні проведення АТО телеканалу
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