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ТОП
За виборами Президента в Україні
спостерігатимуть понад 200 представників
СКУ
Місія Світового конгресу українців — одна з
найбільших
спостережних
місій
на
президентських
виборах
в
Україні.

Тимошенко назвала Зеленського "тестом на
здатність нації до політичного самогубства"
Лідер партії ВО "Батьківщина", кандидат в
президенти України Юлія Тимошенко заявила,
що не розуміє шоумена, кандидата в
президенти України Володимира Зеленського
як
політика.

Гриценко про заяву Тимошенко щодо
об’єднання:
Сезонний
авітаміноз
чи
гормони закипіли?
Кандидат у Президенти Анатолій Гриценко
відреагував
на
заяву
лідера
партії
"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Юлії
Тимошенко про готовність об’єднатися в одну
команду.

Порошенко, Тимошенко і Вілкул мають
найбільші виборчі фонди – ЧЕСНО
ІН Ф О Г РАФ ІКА

Серед кандидатів на посаду Президента
України найбільші виборчі фонди мають Петро
Порошенко, Юлія Тимошенко і Олександр
Вілкул.

На телеекранах покажуть документальний
фільм про вбивство Гандзюк
Цього тижня на кількох телеканалах покажуть
документальний фільм “Гандзюк: Системне
вбивство”.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко
телефоном

і

Назарбаєв

поговорили

Президент України Петро Порошенко провів
телефонну розмову з першим президентом
Республіки
Казахстан
Нурсултаном
Назарбаєвим.

Посольство України у Латвії просить
новинний портал виправити статтю про
Кримський міст
Посольство України в Латвії направило листа
головному редактору російськомовної редакції
порталу DELFI Анатолію Голубову у зв'язку з
некоректною інформацією стосовно незаконно
збудованого
Кримського
моста.

У
Радбезі
обговорили
аудит
Укроборонпрому із дипломатами США
Заступник Секретаря Ради нацбезпеки і
оборони України Сергій Кривонос провів
робочу зустріч з представниками Посольства
Сполучених Штатів Америки в Україні, де
обговорив питання міжнародного аудиту
державного
концерну
“Укроборонпром”.

Фото з окупантами "на пам’ять": У Чехії
судять військового за участь у боях на
Донбасі
У чеському місті Пардубіце у
проходить процес над Еріком
громадянином Чехії і службовцем
збройних сил, якого звинувачують в
бойових діях на боці окупантів на

вівторок
Ешту,
чеських
участі у
Донбасі.

Українське товариство у Швейцарії вийшло
у фінал нагороди ПАРЄ
Українське товариство у Швейцарії стало
номінантом
«Європейської
нагороди
діаспори», що присуджується Парламентською
асамблеєю
Ради
Європи.

Нова посол Аргентини розпочала роботу в
Україні
Заступник міністра закордонних справ України
Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот
від новопризначеної посла Аргентинської
Республіки в Україні Елени Летісії Тереси
Мікусінські.

УКРАЇНА
НАЗК звернулось у поліцію через ―ліві‖
внески до фонду Зеленського
НАЗК передало до Нацполіції матеріали щодо
неправомірних внесків до виборчого фонду
кандидата
в
Президенти
Володимира
Зеленського.

У
день
виборів
для
журналістів
працюватиме ―гаряча лінія‖ та медіа-юрист
у Facebook
Національна спілка журналістів України
відкриває «гарячу лінію» та надає юридичні
консультації для журналістів під час
передвиборної
кампанії
та
виборів.

Воїни ОУН-УПА від сьогодні - теж учасники
бойових дій
Закон “Про внесення змін до закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального
захисту"
щодо
посилення
соціального захисту учасників боротьби за
незалежність України у XX столітті” набув
чинності
26
березня.

Зеленський відправить на виборчі дільниці
16 тисяч "діджитал-спостерігачів"
Команда кандидата на посаду Президента
України Володимира Зеленського має намір
направити
на
виборчі
дільниці
на
президентських виборах понад 16 тисяч
спостерігачів.

Кандидати у президенти витратили на
кампанію понад 1,2 мільярда — КВУ
Кандидати на посаду Президента України
офіційно витратили на виборчу кампанію 1
млрд
273
млн
гривень.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Адвокат не зміг потрапити в Лефортово до
захопленого командира "Нікополя"
Кримський адвокат Еміль Курбедінов не зміг
потрапити в СІЗО "Лефортово" у Москві на
зустріч зі своїм підзахисним - командиром
захопленого
українського
бронекатера
"Нікополь"
Богданом
Небилицею.

Правозахисники: етапований з Керчі Балух
знаходиться у Твері
Політв'язень Володимир Балух, етапований з
колонії у Керчі, зараз знаходиться в Росії, у
Слідчому ізоляторі №1 у Твері. Імовірно його
можуть відправити в колонію м.Торжок.

Польські
кінематографісти
звільнити Сенцова

закликали

Польські кінематографісти закликали владу
Росії звільнити українського політв’язня,
режисера
Олега
Сенцова.

На адмінкордоні окупанти допитують
кримськотатарських активістів
Російські прикордонники затримали і повели
на допит двох активістів "Кримської
солідарності" Ремзі Бекірова і Руслана
Сулейманова на контрольованій окупаційною
владою
стороні
адмінкордону
між
Херсонською
областю
та
Кримом.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд відмовився визнати незаконним
звернення Порошенка до Варфоломія щодо
Томосу
Окружний
адмінсуд
Києва
відмовив
громадській організації "Неурядова організація
верховенство права" у задоволенні позову до
Президента
Петра
Порошенка
через
направлення звернення до Вселенського
патріарха Варфоломія про надання Томосу.

Загиблий від вибуху в Києві росіянин
причетний до "мукачівської стрілянини" —
Москаль
Загиблий від вибуху в Києві громадянин Росії
входив у підрозділ “Правого сектору”, який в
липні 2015-го влаштував стрілянину на
Закарпатті.

КСУ може повернути Коломойському 7
мільярдів, які відсудила держава - ЦПК
У середу, 27 березня, Конституційний суд
вирішить, чи мало право Національне
антикорупційне бюро через суди визнавати
недійсними угоди з порушеннями, виявленими
під
час
розслідувань.

Суд взявся за позов щодо ―прослушки‖
телефону головреда "Схем"
Окружний адмінсуд Києва розпочав розгляд
справи за позовом редактора і ведучої
програми
журналістських
розслідувань
"Схеми" Наталії Седлецької до керівника
апарату
Печерського
райсуду
Києва.

Через "космічні" тарифи оштрафували ще
чотири облгази
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, оштрафувала 4 облгази та
зобов'язала їх зробити перерахунок всім
споживачам
до
12
квітня.

Суд: обмеження у 30 пільгових поїздок у
Києві - незаконне
Право на пільговий проїзд не може бути
обмежено
30-ма
поїздками.

ЕКСКЛЮЗИВ
В
ЄС
чекають
на
продовження
проєвропейського курсу України після
виборів - Микола Точицький, Представник
України при ЄС, Посол у Бельгії й
Люксембурзі ІНТЕРВ'Ю
Напередодні
виборів
в
Україні
кореспондент
Укрінформу зустрівся з Послом України у Королівстві
Бельгія
та
Великому
Герцогстві
Люксембург,
Представником України при ЄС Миколою Точицьким.

10 днів відпустки для татуся: чому це
важливо? АНАЛІТИКА
Відповідний законопроект зареєстрували у
Верховній Раді. Для політиків це, звісно,
хороший піар, але й такому «піару» молоді
сім’ї
раді.

СУСПІЛЬСТВО
Французька авіакомпанія
відкриває рейси Париж-Київ

Aigle

Azur

Французька авіакомпанія Aigle Azur 18 квітня
відкриє перший рейс за сполученням ПарижКиїв. Вартість квитка становить близько €66 в
один
бік.

"Нова хвиля українського кіно" відбудеться
в квітні у Парижі
Фестиваль українського кіно в Парижі
відбудеться з 5 по 10 квітня в кінотеатрі Le
Grand
Rex
Paris.

Супрун закликала українців відмовлятись
від пластику
Проблема використання пластику набула
глобального масштабу, і кожен має зробити
внесок
у
її
вирішення
та
менше
використовувати
пластик.

Раді пропонують заборонити
зоопарки та тварин у цирках

контактні

У Верховній Раді зареєстровано законопроект
“Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо гуманізації відношення до
тварин
у
розважальній
діяльності)”.

.
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