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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
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..

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.

Консул Польщі у Луцьку назвав нічний
напад терактом
Консул Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі
вважає нічний напад на приміщення консульства
терористичним актом. Про це він сказав у коментарі...

Польські консульства в Україні відкриють
після
гарантування
безпеки

Ващиковський
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Генконсульства Польщі в Україні, роботу яких тимчасово
було припинено після інциденту в Луцьку, почнуть
функціонувати після гарантування їм безпеки з боку
української держави.

Теракт у Луцьку. “Червона лінія” війни з
пам’ятниками (Аналітика)
Генконсульства Польщі в Україні, роботу яких тимчасово
було припинено після інциденту в Луцьку, почнуть
функціонувати після гарантування їм безпеки з боку
української держави.

Країни ГУАМ підписали протоколи про
вільну торгівлю
Державиучасниці
Організації
за
демократію
й
економічний розвиток  ГУАМ у рамках спільного саміту
підписали два протоколи, спрямовані на повномасштабну
реалізацію...

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

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 ....

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..

Суверенітет України потребує захисту на
економічному фронті – Фріланд
Попри зусилля військових, суверенітет України вдасться
відстояти лише успіхами в національній економіці. Таку
думку висловила міністр закордонних справ Канади
Христя
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Westinghouse не припинить, а посилить
співпрацю з Україною
Попри повідомлення американської ядерноенергетичної
компанії Westinghouse LLC про банкрутство, її шведський
сегмент виробництва ядерного палива Westinghouse..

Україна оскаржить рішення суду Лондона
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.

Справа Іл76: генералмайор
отримав сім років

Назаров

У
Павлоградському
міськрайонному
суді
Дніпропетровської області оголосили вирок генерал
майору Віктору Назарову у справі про катастрофу літака
Іл76 14 червня 2014 року.

Марк Фейгін, адвокат: Питання по Сущенку
зараз на тій "висоті", де воно може
вирішитися позитивно (Інтерв'ю)
Адвокат
Романа
Сущенка,
відомий
російський
правозахисник Марк Фейгін у США. Як пояснив він сам,
для того, щоб обговорити питання з представниками ...

Ганьба едекларування 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 ...

Голова НАЗК заявляє, що співпрацю з
USAID не припиняли
Голова Національного агентства з питань запобігання
корупції спростувала інформацію про повне припинення
співпраці з найбільшим грантодавцем США.

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
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У ГПУ не вбачають політики у позові
Шокіна про відновлення на посаді
Ексгенпрокурор Віктор Шокін подав позов про
відновлення на посаді виходячи з особистих інтересів. Про
це повідомила прессекретар ГПУ.

Спільника Насірова арештували, застава 
8 мільйонів
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

До Балаклії повернулися всі евакуйовані
мешканці  ДСНС
До Балаклії Харківської області, де внаслідок пожежі на
артилерійських
складах
вибухали
боєприпаси,
повернулися всі евакуйовані жителі.

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

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 72ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

В Україні презентували перший
"Великої української енциклопедії"

том

У Києві презентували перший том "Великої української
енциклопедії" (ВУЕ)  першої універсальної енциклопедії в
умовах незалежної України. На цьому наголосила керівник
проекту створення ВУЕ, директор Державної наукової

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...
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