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важку артилерію
Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому
напрямку в районі Авдіївки. Тут російсько-окупаційні
війська
застосовували
152
та
122 міліметрову
артилерію...

Порошенко перервав візит до Німеччини
через обстріли Авдіївки
Президент Петро Порошенко через загострення ситуації у
зоні АТО перериває свій візит до Німеччини. Про це
заявив заступник глави Адміністрації Президента...

Єльченко написав листа генсеку ООН з
приводу обстрілів Авдіївки
Постійний представник України в ООН звернувся з листом
до генерального секретаря ООН у зв'язку із загостренням
ситуації в Авдіївці.

Жебрівський
сподівається,
евакуації з Авдіївки не дійде

що

до

Наразі
в
помешканнях
м.Авдіївка
зберігається
температура від 16 градусів тепла і вище. Влада готова
до евакуації жителів, але все ще сподівається на ...
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На шахті імені Засядька
заблоковані 203 шахтарі

під землею

В окупованому Донецьку знеструмлено шахту імені
Засядька, під землею опинилися заблокованими 203
гірники. Про це повідомляє телеканал "112 Україна" ...

Авдіївський коксохім може зупинитися
назавжди - директор
Якщо Авдіївського коксохімічний завод зупиниться при
такій низькій температурі, то підприємство перестане
існувати. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" ...

ПОЛІТИКА
Без режиму тиші повністю відновити
енергопостачання Авдіївки неможливо Гройсман
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив,
що для підтримки роботи систем енергозабезпечення
міста Авдіївка залучені всі відповідні служби та створено...

У БПП заявляють, що блокада залізниці на
Донбасі вигідна Росії
Блокада залізничних шляхів на Донбасі ветеранами АТО
та деякими народними депутатами вигідна росіянам. Таку
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думку висловив народний депутат...

Військовий експерт
окупантів до Авдіївки

пояснив

інтерес

Загострення ситуації під Авдіївкою пов'язане з тим, що
цей населений пункт є ключовою позицією в українській
обороні і взагалі на лінії фронту. Таку думку в ефірі ...

ПРАВОПОРЯДОК
Сміттєва криза: суд зобов’язав Садового
знайти місце для переробки
Львівський апеляційний адмінсуд визнав протиправною
бездіяльність міського голови Львова Андрія Садового і
зобов’язав його знайти місце для переробки сміття.

Адвокат:
фіксують
Чийгоза

Прокурорські
абсолютну

"відеодокази"
невинуватість

На судовому засіданні у справі Ахтема Чийгоза були
розглянуті як речові докази відеозаписи подій 26 лютого
2014 року. На цих кадрах видно, що в тій частині мітингу...

Екс-глава Михайлівського
арешту - ЗМІ
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арешту - ЗМІ
Колишній голова правління банку "Михайлівський" Ігор
Дорошенко зник з-під домашнього нічного арешту. Про це
повідомив FinClub джерело в правоохоронних органах.

Прокуратура АРК почала розслідування
через арешт Курбедінова
Прокуратура Автономної Республіки Крим почала
досудове розслідування за фактом затримання адвоката
Еміля Курбедінова на території анексованого півострова.

УКРАЇНА І СВІТ
Молдова занепокоєна планами України
побудувати шість ГЕС на Дністрі
Прем'єр-міністр
Молдови
Павло
Філіп
висловив
занепокоєння у зв'язку з появою інформації про плани
України побудувати шість гідроелектростанцій на Дністрі.

Для Данії дуже важливо нарощувати
якість взаємодії з Україною - глава МЗС
Прем'єр-міністр
Володимир
Гройсман
обговорив
пріоритети поглиблення двосторонньої співпраці та
плани українського уряду щодо реформ із міністром...
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Генерали допоможуть Трампу вести
адекватну політику щодо України Брідлав
Генерали Джеймс Маттіс і Джозеф Данфорд даватимуть
президенту США Дональду Трампу адекватні поради, як
здійснювати американську політику щодо України.

ЕКСКЛЮЗИВ
Послухаєш про відьом – забудеш про курс
долара…
Відьми, козаки-характерники і угоди з дияволом – в Музеї
історії
України
слухаєш
про
це
в цілковитій
темряві. Містична атмосфера майбутньої екскурсії...

Що канадський парламент готує Україні
весною?
«Фактор Трампа» відіграє свою роль, адже поглиблювати
конфлікт із Москвою без підтримки Вашингтона Оттава не
буде. Сьогодні на своє перше у 2017 році засідання...

СУСПІЛЬСТВО
Міносвіти
обговорить
оновлення
навчальних програм для 5-9 класів
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Міністерство освіти та науки в рамках реформи середньої
освіти планує до провести обговорення діючих программ
для 5-9 класів з подальшим оновленням їх змісту.

Уряд доб'ється зниження цін на ліки з
лютого - Гройсман
Уряд доб'ється виконання рішення про зниження цін на
ліки проти гіпертонії, цукрового діабету та бронхіальної
астми в Україні з 1 лютого.

Мінсоцполітики облікувало понад 1,64 млн
переселенців
Станом на 30 січня 2017 року в Україні обліковано 1 641
895 переселенців. Про це повідомляє Урядовий портал з
посиланням на Мінсоцполітики.

31 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні останній день січня – морози ще міцні, але
сонячні промені все тепліші й тепліші! Сьогодні в
Шотландії, в найпівнічнішому місті країни Лервік...
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