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Аваков сказав, коли Ківа пройде
переатестацію
Новини > Політика
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ГОЛОВНІ НОВИНИ

Європу в найближчі дні
накриє екстремальна спека

05.03.2016 - 20:09

Глава МВС назвав Ківу "адекватним,
гідним офіцером"
Глава
департаменту
боротьби
з
наркозлочинами Ілля Ківа пройде
переатестацію,
коли
настане
необхідність. Про це заявив глава МВС
Арсен Аваков журналістам у Полтаві,
відповідаючи на питання, коли Ківа
пройде переатестацію.
За його словами, Ківа "адекватний,
гідний офіцер", і міністру відомо про те,
що існує спір щодо його переатестації.
Фото: Аваков похвалив Ківу за роботу

У Нікарагуа число загиблих
під час протестів досягло 317
осіб
Київське метро сьогодні
змінить режим роботи у
зв'язку з проведенням
футболу
ГОЛОВНІ ТЕМИ

Курс долара
Новини ООС

"Я ціную людей не за те, що про них
говорять у пресі, а за те, що вони
роблять. Найбільше за останній час затримання наркокур'єрів і кокаїну на 45 млн доларів - тому свідчення.
Якщо він комусь не подобається - це нормальний процес", - сказав Аваков.
Водночас міністр заявив, що він не планує поступатися "тиску мафії, яка випускає кодеіновмісні таблетки".
"Я планую провести об'єктивний процес (переатестації), який буду проводити не я, і такий процес
обов'язково буде", - додав глава МВС, і зазначив, що "у будь-якої людини є плюси і мінуси, і він - дуже
непроста людина".

Нагадаємо, раніше Аваков пообіцяв підвищення зарплати поліцейським до кінця 2016 року.
Аваков обіцяє розібратися з Мін'юстом за побиття Олійника
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У ВАСУ назвали переатестацію суддів "помстою"



Теги: Олександр Ківа, переаттестация, Арсен Аваков Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини
України, ООС

ООН: мирні переговори щодо Сирії відновляться 10
березня
Новини > Політика

05.03.2016 - 19:46

Деякі делегати приїдуть до Женеви 9 березня, але інші прибудуть не раніше
11-14 числа
Переговори щодо мирного врегулювання у Сирії розпочнуться у Женеві 10
березня. Про це заявив спеціальний представник ООН із Сирії Стаффан де
Містура 5 березня в інтерв'ю панарабській газеті Al-Hayat, передає DW.
За його словами, був "намір" розпочати переговори у другій половині дня 9
березня, але насправді вони почнуться вже наступного дня. Де Містура очікує,
що деякі делегати приїдуть до Женеви 9 березня, але інші прибудуть не раніше
11 чи навіть 14 березня через "проблеми з бронюванням номерів у готелях".
Спецпредставник також повідомив, що з кожною стороною переговорів буде
проведено попередні дискусії.
Фото: переговори щодо Сирії відбудуться 10 березня

Як відомо, перший раунд перемовин на початку лютого було зірвано через
наступ урядових військ та російські авіаудари на півночі Сирії. 27 лютого у

країні набув чинності режим припинення вогню.
Нагадаємо, за перший тиждень дії режиму припинення вогню у Сирії загинуло понад півтисячі осіб.
Стежити за новинами іноді просто життєво важливо!
Всі головні новини з доставкою в ваш месенджер!
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Путін, Кемерон, Меркель і Олланд обговорять ситуацію в Сирії
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ООН перенесла переговори щодо Сирії в Женеві на 9 березня



Теги: Сирія, Війна в Сирії
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