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ТОП
Порошенко схвалив створення Вищої ради
правосуддя
Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про Вищу
раду правосуддя" під час зустрічі з головою Вищої ради
юстиції Ігорем Бенедисюком та заступником ...

Україна може отримати летальну зброю
від наступної адміністрації США  Чалий
Нинішня позиція адміністрації Барака Обами, яка досі не
дозволила розпочати поставки в Україну летальної зброї,
може бути переглянута командою наступного президента.

Президент доручив МЗС втрутитися в
ситуацію навколо могили Олександра
Олеся у Чехії
Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в
ситуацію навколо могили українського письменника ...

Голова ОБСЄ приїхав до Маріуполя
Голова ОБСЄ Себастіан Курц розпочав візит до
України. Міністр закордонних справ Австрії Себастіан
http://archive.sendpulse.com/d2793370/?_ga=1.27416762.749141032.1485419470
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Курц, який цього року є головою Організації з безпеки та
співробітництва в Європі (ОБСЄ), у вівторок розпочав ...

Нацбанк знижує розрахунки готівкою до 50
тисяч
Національний банк України знижує з 4 січня 2017 року
граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних
осіб зі 150 тис. грн до 50 тис. грн.

ЕКОНОМІКА
Україна спільно
гвинтівки М16

зі

США

випускатиме

Державне підприємство "Укроборонсервіс" спільно з
американською
компанією
"Aeroscraft"
підписали
меморандум
про
співпрацю,
у
рамках
якої
передбачається

Україна за рік зменшила споживання газу
на 4%
За результатами 2016 року споживання природного газу
Україною зменшилось лише на 4% і становило 30,3 млрд
кубометрів.

Україна продовжить на рік транзит
російського газу і втричі збільшить обсяги
ПАТ "Укртрансгаз" отримав дозвіл свого одноосібного
акціонера в особі НАК "Нафтогаз України" на продовження
на рік угоди з приватним акціонерним товариством з ...

Вкладникам іще одного банкубанкрута
поновлюють виплати
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 4 січня 2017
року продовжить виплати коштів вкладникам ПАТ Банк
"Траст".

ПРАВОПОРЯДОК
Пашинський стріляв
зброї  прокуратура

із

зареєстрованої

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив, що
інцидент з депутатом Сергієм Пашинським поки має
попередню кваліфікацію.
http://archive.sendpulse.com/d2793370/?_ga=1.27416762.749141032.1485419470
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Суд не зміг обрати запобіжний захід
Курченку і взяв паузу
Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний
захід для власника "Східноєвропейської паливно
енергетичної компанії" (CЄПЕК) .....

Адвокати хочуть примусити Печерський
суд особисто допитати Януковича
Адвокати експрезидента Віктора Януковича просять через
суд заслухати свідчення їхнього підзахисного. Про це
заявляє адвокатська команія, що забезпечує захист ...

СХІД
Суд
арештував
головного
"військової комендатури ЛНР"

штабіста

На Луганщині за участь у діяльності терористичної
організації заарештували чоловіка, який служив ...

АТО: бойовики зосередили провокації біля
Водяного й Широкиного
На ділянку в районі Водяного й Широкиного, що на
Маріупольському напрямку, прийшлися 2/3 обстрілів та
ворожих провокацій за добу.

СУСПІЛЬСТВО
Комісія при Мінкультури займатиметься
питанням Національного пантеону  Нищук
Спеціальна міжвідомча комісія при Міністерстві культури,
що опікуватиметься перепохованням видатних українців,
також займатиметься питанням створення ...

Фестиваль українського кіно у Брюсселі
відкриє легендарний фільм Довженка
У Брюсселі 2022 січня пройдуть Дні українського кіно. Це
вже буде другий український фестиваль у бельгійській
столиці, який проводиться у найпрестижнішому ...

ЕКСКЛЮЗИВ
«Якби ми вчились
Пломенем Погрібного

так,

як

треба»...

До 75річчя «лицаря української ідеї», «народного
професора» Анатолія Погрібного. Насправді, окрім власне
імені – Анатолій Григорович Погрібний (1942–2007) – у ...
http://archive.sendpulse.com/d2793370/?_ga=1.27416762.749141032.1485419470
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КаЦапники під ялинкою: про
дискурс та українських співаків

гламур,

Замашки західної попси старанно скопійовані. Але Європа
з "рускомірского" шоуцирку старанно вивітрена. Чи можна
вважати «перемогою» рішення Інтера вичистити з ...
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