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ТОП
Сьогодні - третя річниця початку бойових
дій на Донбасі
Цього дня три роки тому на Донбасі розпочалися бойові
дії, так звана активна фаза АТО – збройне протистояння
української армії російським окупантам.

Джонсон, Рекс і ковбої:
практичні
висновки для України (Аналітика)
Лише воля і розум, помножені на силу духа і силу зброї,
допоможуть Україні не загубитися у світі «глобальних
ковбоїв». …Що там казати, Джонсон молодець

Українці з окупованих територій зможуть
користуватися безвізом — МЗС
Громадяни України, які постійно проживають на території
тимчасово окупованих АР Крим та ОРДЛО, матимуть
право здійснювати подорожі до Європи без віз.

Порошенко підписав закон про посилення
відповідальності військових
Президент Петро Порошенко підписав закон щодо
посилення відповідальності військовослужбовців та
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посилення відповідальності військовослужбовців та
деяких інших осіб. Про це повідомляє прес-служба Глави
держави.

Сущенко написав з московської в'язниці
лист із зверненням до українців
Першому заступникові міністра з питань окупованих
територій Юсуфу Куркчи надійшов лист від журналіста
Укрінформу Романа Сущенка, якого незаконно утримують
у СІЗО "Лефортово" в Москві у сфабрикованій

Організатори
Євробачення
офіційно
повідомили, що Росія участі не братиме
Європейська мовна спілка (EBU), що є організатором
конкурсу "Євробачення", заявила, що Росія не зможе
взяти участь у пісенному конкурсі цього року.

УКРАЇНА І СВІТ
Російська Татнефть через суд у Лондоні
вимагає в Укртатнафти $144 мільйони
Російська компанія "Татнефть" подала клопотання до
Арбітражного суду Москви та Високого суду правосуддя
Лондона про примусове виконання арбітражного рішення

Київ передав до Гааги нові
злочинів Кремля – Петренко

докази

Нові докази злочинів Кремля на території України передав
Київ до міжнародного суду ООН у Гаазі. В ефірі "5 каналу"
міністр юстиції Павло Петренко розповів, що йдеться про
сотні сторінок

ПОЛІТИКА
Затримання
у
Бахчисараї:
шести
кримським татарам присудили арешти
В окупованому Криму суд ухвалив вироки шести
кримським
татарам,
затриманим
напередодні
у
Бахчисараї - шестеро людей отримали від 2 до 12 діб
арешту, один - штраф.

Савченко сказала, кого хоче бачити у
своїй партії
Позафракційний народний депутат Надія Савченко хоче
бачити у своїй партії політтехнологів та людей, які
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бачити у своїй партії політтехнологів та людей, які
“знають, як система йде неправильно".

САП виграла апеляцію в Мартиненка Холодницький
Апеляційний суд Києва скасував рішення Солом`янського
райсуду
про
зобов'язання
Національного
антикорупційного
бюро
закрити
кримінальне
провадження щодо екс-депутата Миколи Мартиненка.

В
Україні
створять
реєстр
військовозобов'язаних
–
Порошенко
підписав закон
Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про
Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних". На
сайті парламенту повідомляється, що закон повернуто у
ВР з підписом Президента.

У НАЗК пояснили, чому “сховали” едекларації відомств Матіоса і Луценка
Декларації низки посадових осіб військової прокуратури
були вилучені з реєстру електронних декларацій на
підставі рішення про застосування спеціальних заходів
забезпечення безпеки.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа "чорних трансплантологів": суд
арештував чотирьох учасників банди
Суд заарештував двох громадян Туреччини і двох
українців, підозрюваних у вербуванні людей для
трансплантації органів, визначивши для трьох із них як
альтернативу внесення застави.

Суд арештував екс-керівника ДАІ Києва,
застава - 5 мільйонів
Екстрадованого
з
РФ
колишнього
керівника
Державтоінспекції Києва Миколу Макаренка взято під
варту на два місяці з можливістю внесення застави у
розмірі 5 мільйонів гривень.

Арешт Єфремова продовжили ще на два
місяці
Старобільський

районний

суд

Луганської
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Старобільський районний суд Луганської області
задовольнив клопотання прокурорів про продовження
тримання під вартою екс-керівника парламентської
фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Кому додадуть до пенсії: 1300-4500
гривень - «щасливі числа» (Аналітика)
Люди, хто на заслуженому відпочинку, купіть валідолу і
наставляйте кишені – пенсії таки підвищують! В гаманцях
колишніх вчителів, лікарів, та «простих інженерів» скоро
приємно зашелестить.

Метою
Росії
була
не
участь
у
Євробаченні, а негатив навколо нього НСТУ
Відмова російського "Першого каналу" транслювати
Євробачення доводить, що метою російської сторони
було створення негативної інформаційної атмосфери
навколо конкурсу, а не участь у ньому.

СУСПІЛЬСТВО
Фінляндію
визнали
найбезпечнішою
країною світу, Україна – на 127 місці
Експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)
назвали
Фінляндію
найбезпечнішою
країною
у
світі. Доповідь опублікована на сайті цієї швейцарської
неурядової організації.

Кабмін визначив, що увійде у платіжку за
утримання будинків
Кабмін дозволив включати в тарифи на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
лише витрати на роботи з технічного обслуговування і
поточного ремонту мереж

Пишна паска і смачна ковбаска: великодня
афіша на 14-16 квітня! (Афіша)
На святкові вихідні можна поспівати веснянки й гаївки на
Старокиївській горі, послухати Deep Forest або ж відвідати
виставку на будь-який смак.
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