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ТОП
Аваков вимагає відставки керівництва
АМКУ через справу «Тедіс Україна»
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наполягає на
відставці керівництва Антимонопольного комітету України
через їхні дії щодо компанії «Тедіс Україна», яка є
дистриб'ютором тютюнових виробів і

НАТО надасть Україні спецобладнання для
розмінування
НАТО надасть Україні спецобладнання для розмінування,
яке може бути корисним в ситуаціях, схожих з тими, що
сталася в Балаклеї.

Штати
закликають
ООН
приділяти
серйозну увагу гібридним загрозам із
Москви
Сполучені Штати закликали міжнародну спільноту в ООН
приділити серйозну увагу глобальним загрозам гібридних
воєн, на нинішньому етапі – з боку Російської Федерації.

Аваков

запевняє:

безпека

дипустанов забезпечена
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дипустанов забезпечена
На території України забезпечена безпека польських
дипломатичних установ. Про це повідомляє прес-служба
міністерства внутрішніх справ України на сторінці у
Facebook, цитуючи міністра Арсена Авакова.

СХІД
За добу в зоні АТО загинули двоє бійців,
ще 13 поранені
Протягом минулої доби у зоні проведення АТО загинули
двоє українських військовослужбовців, 13 бійців було
поранено та травмовано.

Грошову
винагороду
за
виконання
завдань в АТО буде збільшено Президент
З 1 квітня збільшується розмір додаткової грошової
винагороди за виконання завдань у зоні проведення АТО:
для військових на лінії зіткнення - на 1500 грн, для інших на 1100 грн.

У результаті вибуху в Маріуполі загинув
полковник СБУ
Сьогодні вранці, близько 8.30, в житловому кварталі
Маріуполя висаджено в повітря автомобіль, унаслідок
чого загинув співробітник Служби безпеки України
полковник Олександр Хараберюш.

За добу в зоні АТО загинули двоє бійців,
ще 13 поранені
Протягом минулої доби у зоні проведення АТО загинули
двоє українських військовослужбовців, 13 бійців було
поранено та травмовано.

ПРАВОПОРЯДОК
СБУ передала до суду справу ватажка
терористів Губарєва
Служба
безпеки
України
завершила
досудове
розслідування
проти
ватажка
терористів
Павла
Губарєва. Про це повідомляє прес-центр СБ України.

У Києві відкрився офіс прокуратури Криму
У Києві відкрився офіс прокуратури Автономної Республіки
Крим. Про це на брифінгу оголосив генеральний прокурор
Юрій
Луценко,
повідомляє
кореспондент
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Юрій
Луценко,
повідомляє
кореспондент
Укрінформу. "Офіс розташований на вулиці Діловій, 24. Це
у центрі столиці, де знаходиться приймальня

Керуючого справами НАН судитимуть за
зловживання на десятки мільйонів
У Києві судитимуть керуючого справами НАН України,
зловживання якого завдали 21,7 млн гривень збитків. Про
це інформує прес-служба столичної прокуратури.

УКРАЇНА І СВІТ
Сьогодні більше українців вірять
повернення Криму - Джапарова

у

Рівень оптимізму щодо повернення Криму в українському
суспільстві набагато зріс. Про це сказала на пресконференції в Укрінформі перший заступник міністра
інформаційної політики Еміне Джапарова.

Клімкін обговорив з Могеріні загострення
на Донбасі
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 31
березня у ході візиту до Брюсселя провів зустріч з високим
представником ЄС із закордонних справ та безпек

Тіллерсон у Брюсселі заявив
"російську агресію в Україні"

про

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що
проведе переговори з союзниками по НАТО щодо "агресії
Росії в Україні", сигналізуючи таким чином про більш ...

Міністр оборони Польщі прокоментував
напад на Генконсульство у Луцьку
Атака на Генконсульство Польщі в Луцьку була свідомою
провокацією, аби посіяти ненависть між Варшавою та
Києвом, ізолювати Україну і позбавити її міжнародної
підтримки.

Фійон назвав Росію небезпечною країною
Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що
Росія є небезпечною країною. Про це він заявив на пресконференції в Парижі, повідомляє Bloomberg. За його
словами, Росія є країною з "політичним режимом, який не
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Україна готує позов до російської
авіакомпанії через польоти у Крим Луценко
Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що
Росія є небезпечною країною. Про це він заявив на пресконференції в Парижі, повідомляє Bloomberg. За його
словами, Росія є країною з "політичним режимом, який не

До суду передали 31 акт на кримських
депутатів-зрадників
З вересня 2016 року до суду за співпрацю з окупантами
Криму було направлено 31 обвинувальний акт щодо ексдепутатів кримського парламенту.

УКРАЇНА
Гройсман очікує на 12 мільярдів “грошей
Януковича” вже у першому півріччі
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що
гроші від конфіскації активів екс-Президента Віктора
Януковича у розмірі 12 млрд гривень надійдуть у першому
півріччі цього року.

Перший політ Ан-132: Президент вітає
"Антонов" з черговою перемогою
Президент України Петро Порошенко привітав українських
авіабудівників у цілому, і екіпаж Ан-132 зокрема, з першим
успішним польотом АН-132.

НАБУ закрило кримінальне провадження
проти Супрун - ЗМІ
Детективи НАБУ закрили кримінальне провадження проти
посадовців МОЗ, зокрема в.о. міністра охорони здоров'я
Уляни
Супрун,
щодо
ймовірного
нецільового
використання

ПРАВА ЛЮДИНИ
Порушення прав людини у Криму:
правозахисники виклали "чорні списки"
суддів
Кримська правозахисна група опублікувала інформацію
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Кримська правозахисна група опублікувала інформацію
про 70 суддів, причетних до грубих порушень прав
людини в Криму.

Викраденого
працівниками
ФСБ
кримського активіста Адилова звільнили
Кримськотатарського активіста Біляла Адилова звільнили
в залі суду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив
його адвокат Едем Семедляєв. "Клопотання слідчого не
задовільнили. Адилов Білял вільний", - написав адвокат.

ЕКСКЛЮЗИВ
Чому з університету Шевченка масово
виганяють філософів? (Аналітика)
Одразу 60. З одного факультету. Багато з них –
студентські активісти. Немає питань? У Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
відрахували групу...

Батьки і діти – інструмент кремлівських
репресій (Аналітика)
Кремль посилює тиск на опонентів, використовуючи
проти їхніх дітей органи опіки і нацьковуючи
слідчих. Слідом за масштабними для нинішньої Росії
вуличними ...

Володимир Кістіон, віце-прем’єр-міністр Збитки від блокади Донбасу сягнуть 1-2%
ВВП (Інтерв'ю)
Блокада поставок вугілля з тимчасово непідконтрольних
регіонів загострила увагу українського суспільства на
одній із болючих точок держави — енергетичному
секторові.

СУСПІЛЬСТВО
Повернення
українців

Криму

хотіли

би

86%

За даними опитування, проведеного на замовлення
Мінінформполітики, 86% українців хотіли б, аби Крим
повернувся до складу України. Про це сказала радник ...
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