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Топ новини
Окупанти вдарили з танку по Авдіївці загинули двоє українських бійців
Внаслідок обстрілу бойовиками позицій сил АТО під
Авдіївкою загинули два військовослужбовці. Про це
інформує у четвер, 30 березня, прес-центр штабу АТО.

Жебрівський: 31 березня
"режим тиші" в Авдіївці

запросимо

У Донецькій області для відновлення електропостачання
в Авдіївці вирішено знов просити на 31 березня "режим
тиші", щоб електромонтажники ліквідували пориви.

Дефіцит платіжного балансу зменшився
практично до нуля - НБУ
У лютому 2017 року дефіцит платіжного балансу України
зменшився до $27 млн за попередніми даними (у січні –
$202 млн), що насамперед було зумовлено зростанням...
http://archive.sendpulse.com/30965a45/?_ga=1.10231029.1343383106.1487161111
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Канада готується підписати
угоду з Україною – міністр

оборонну

Угода про співробітництво між Міністерствами оборони
Канади та України буде підписана найближчим часом. Про
це заявив міністр оборони Канади...

Польські консульства в Україні відкриють
після
гарантування
безпеки
Ващиковський
Генконсульства Польщі в Україні, роботу яких тимчасово
було припинено після інциденту в Луцьку, почнуть
функціонувати після гарантування їм безпеки...

Заарештовані після мітингу в Москві
скаржаться правозахисникам на погрози
Заарештовані після антикорупційного мітингу в Москві
скаржаться на погрози на свою адресу з боку
співробітників правоохоронних органів.

Світ

Трамп дав "зелене світло" на додаткові
удари по екстремістах у Сомалі
Сполучені Штати проведуть серію додаткових ударних
операцій в Сомалі з метою підтримки місцевих сил
безпеки у боротьбі з радикальною ісламістською...

Габріель про Brexit: ЄС має відстояти
інтереси бізнесу і громадян 27 країн
Європа й після виходу з ЄС Великої Британії залишається
найпривабливішим проектом сучасності, але в нього
треба вдихати нове життя. Про це заявив міністр...

Чого хочуть шотландці від Brexit
У більшості шотландців схожі очікування з виборцями в
інших куточків Великої Британії щодо переговорів з
Європейським Союзом щодо виходу країни з блоку.

У Трампа заявляють, що знайшли докази
прослуховування Trump Tower
Білий дім відправив лист із запрошенням керівництву
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Білий дім відправив лист із запрошенням керівництву
комітету з питань розвідки обох палат американського
Конгресу для ознайомлення з виявленими...

Трамп
провокує
розкол
Республіканської партії

всередині

Президент США Дональд Трамп виступив з ініціативою
"боротися" з консервативним крилом республіканців
всередині партії, які називають себе Кокусом Свободи...

Україна

Доба в АТО: Епіцентром вогневого
протистояння залишається Донецький
напрямок
Обстріли в районі проведення АТО не припиняються. За
минулу добу російсько-терористичні війська 69 разів
обстріляли позиції ЗС України.

У штабі АТО розповіли про ситуацію в
районі Авдіївки
До 16:00 четверга ситуація в районі Авдіївки була
спокійна. Це пов'язано з переговорами між ОБСЄ, СЦКК
та ОРДЛО про допуск ремонтних бригад для
відновлення...

Голова НАЗК заявляє про загрозу зриву
кампанії е-декларування
Голова Національного агентства з питань запобігання
корупції Наталія Корчак заявляє, що кампанія з
електронного декларування опинилася під загрозою
зриву.

Розенко: Голова НАЗК політизує процес едекларування
Глава Нацагенства з запобігання корупції Корчак Наталія
політизує
процес
електронного
декларування,
переконаний віце-прем'єр Павло Розенко.

Матіос

про

поставить суд

позов

Шокіна:
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поставить суд
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос
прокоментував позов екс-генпрокурора Віктора Шокіна до
ВАСУ про поновлення на посаді - це його право як...

Меджліс подав на
Європейський суд

Росію

скаргу

в

Меджліс кримськотатарського народу подав 29 березня
скаргу в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на дії
російських властей, які включили представницький
орган...

США в ОБСЄ відзначили найбільшу
кількість обстрілів із забороненої зброї на
Донбасі
Протягом минулого тижня на сході України була
зафіксована найбільша кількість обстрілів із забороненої
крупнокаліберної зброї впродовж річного періоду, а
також...

Панама відмовила
політбіженця

Каськіву

у

статусі

Екс-керівнику Держагентства з питань залучення
інвестиції часів президента Віктора Януковича Владиславу
Каськіву відмовили в статусі політичного біженця.

Як вирішили сміттєву проблему в Софії екс-заступник мера ділиться досвідом
У болгарській столиці – Софії теж була серйозна сміттєва
проблема, але її вдалось вирішити, опираючись на світові
стандарти і закон. Нині в Софії ніхто не сприймає сміття...

Точка зору

Україна має знати поіменно всіх катів,
винних у Голодоморі - Зісельс
Голодомор - це одна з найстрашніших трагедій ХХ
сторіччя. І хоч із крахом комунізму так і не відбулося суду
над ним, але всіх винних за злочин Голодомору ми
маємо..

Агресія Росії: погляд зі США
Саме у сфері інформації американські експерти та
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Саме у сфері інформації американські експерти та
законодавці
вбачають
найбільші
небезпеки
для
США. Через три роки після початку російської «гібридної»..

Кіноквітень: РФ vs Сенцов, тріумфатор
«Оскара» і короткий курс історії Всесвіту
Кіношно-фестивальне
меню
квітня,
що
здатне
задовольнити
найвишуканіший
глядацький
інтерес. Нинішній квітень постає справжнім апофеозом...

Суспільство

Майже половина українців відмовляються
від лікування через брак коштів дослідження
В Україні кожен другий пацієнт відмовляється від
лікування або відкладає його через брак коштів. Про це на
презентації результатів досліження, проведеного в рамках

Розенко запевнив, що підстав для
зростання комунальних тарифів немає
Сьогодні немає ніяких підстав на підвищення ні ціни на газ
для населення, ні на підвищення житлово-комунальних
послуг. Про це у "Вечірньому праймі"...

Лише 5% переселенців зі сходу України
знайшли роботу
за новим місцем
проживання
Вимушене переселення внаслідок військового конфлікту
для 75% людей зі сходу України стало першим в житті
переїздом.
При
цьому
лише
5%
внутрішньо
переміщених...

В Україні 1 квітня стартує пробне ЗНО
У суботу, 1 квітня, в Україні відбудеться пробне зовнішнє
незалежне
оцінювання
з
української
мови
і
літератури. Про це повідомляється на...

31 березня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюється 95 років від дня заснування Лесем
http://archive.sendpulse.com/30965a45/?_ga=1.10231029.1343383106.1487161111
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Сьогодні виповнюється 95 років від дня заснування Лесем
Курбасом експериментального театру українського
модернізму «Березіль». Театр виник із акторських труп...

Фестиваль
«Карпатський
простір»
проведе національні читання творів
Франка
В Івано-Франківську фестиваль «Карпатський простір»,
який відбудеться з 5 до 7 травня,
розпочнеться з
національного читання творів Івана Франка.

31
березня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Кирила, якого Явдоха обдурила; а ще на злодієві
шапка горітиме. Сьогодні церква вшановує пам’ять
Кирила, архієпископа Єрусалимського, який жив...
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