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ТОП
У МЗС Німеччини прокоментували слова
свого посла про вибори на Донбасі
Німеччина буде керуватися положеннями Мінських угод
при врегулюванні кризи на Донбасі.

ОБСЄ вимагає вивести зброю з житлових
районів на Донбасі
Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи
Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких
озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.

ВР звернулася до парламентів світу із
закликом засудити російську агресію
Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів
іноземних держав та міжнародних організацій щодо
засудження ескалації збройної агресії РФ ...

Аваков запропонував Кабміну кандидата
на пост глави Нацполіції
Глава МВС Арсен Аваков запропонував Кабміну
кандидатуру на призначення голови Національної поліції
України.
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України.

Поліція
відпрацьовує
вбивства Шеремета

п’ять

версій

Національна поліція відпрацьовує п'ять версій щодо
мотивів вбивства одного із керівників "Української правди"
Павла Шеремета.

Полозов розказав, як "зіштовхнувся" з
Царьовим в ресторані Сімферополя
Колишній український нардеп-регіонал Олег Царьов зараз
знаходиться у Сімферополі, де обговорює інвестиції у
будівництво.

СХІД
Тука
пояснив,
чому
вибори
окупованому Донбасі неможливі
Вибори
на
окремих
територіях
Донбасу,
підконтрольних
українській
владі,
неможливі
відновлення там повноважень української влади.,

на
не
до

Доба в АТО минула без втрат, один боєць
поранений
Внаслідок бойових дій на Сході України за минулу добу
жоден український військовослужбовець не загинув, проте
один боєць був поранений.

АТО: бойовики обстріляли тиловий район
та змістили "гарячі точки"
Обстріли в Авдіївці протягом минулої доби тривали
близько 12 годин, ситуація у місті залишається складною.

Горбулін назвав три можливі сценарії дій
Кремля на Донбасі
Найближчим часом Кремль може застосувати на Донбасі
три сценарії, які умовно називаються «битва»,
«ультиматум» та «деградація».

УКРАЇНА І СВІТ
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УКРАЇНА І СВІТ
Меркель після розмови з Путіним: Санкції
поки не можуть бути скасовані
Канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові з
президентом РФ узгодила чергові кроки в рамках
"нормандського" формату для нормалізації ситуації на ...

Шидло: Росія має лишатися під санкціями
Євросоюз повинен зберігати санкції проти ЄС, поки Росія
не відмовиться від своїх дій в Україні. Про це під час
спільної прес-конференції з німецьким канцлером ...

Євросоюз продовжить
Януковича ще на рік - ЗМІ

санкції

проти

Європейський Союз продовжить санкції проти колишнього
президента України Віктора Януковича та його
співробітників, котрих звинувачується у розкраданні ...

Мін'юст не допустив стягнення з України
понад $240 мільйонів
Мін'юсту вдалося відстояти права України у справі, що
розглядалася арбітражем ad hoc у Лондоні за позовом
компанії «JKX Oil & Gas PLC» на понад 250 млн дол.

ЕКОНОМІКА
Акціонери
ОПЗ
реструктуризацію
боргу
Нафтогазом

погодили
перед

Збори акціонерів Одеського припортового заводу
ухвалили важливі для подальшої діяльності підприємства
рішення.

Уряд змінив статут Укрзалізниці:
рішення відтепер приймає Кабмін

всі

Кабінет міністрів вніс зміни до Статуту публічного
акціонерного товариства "Українська залізниця". Про це
повідомляє Урядовий портал.

Україна не закуповує вугілля із зони АТО
за ціною Ротердам+ - Насалик
Україна не закуповує антрацитове вугілля із зони АТО за
ціною, що утворюється за формулою Ротердам +
транспортування. У січні ціна
http://archive.sendpulse.com/147bf864/?_ga=1.213435540.1607579980.1478772450
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Рева:
Пенсії
окупованому
Донбасу
платитимуть після виконання 7 пунктів
«Мінська»
Відновлення соціальних виплат на окупованих територіях
- це восьмий пункт Мінських угод, який почне
виконуватися,

ПРАВОПОРЯДОК
Обшук у Мосійчука: ГПУ каже, що сам
нардеп - ні до чого
Обшуки, проведені у вівторок Генпрокуратурою, пов’язані
з фактом захоплення приміщень площею 2,5 тис. кв. м у
Києві та не мають відношення до народних депутатів або

Без’язиков ще 4 місяці сидітиме в СІЗО —
на час досудового розслідування
Генеральна прокуратура продовжила на 4 місяці термін
досудового розслідування справи щодо обвинуваченого у
державній зраді полковника ЗСУ Івана Без'язикова.

ЕКСКЛЮЗИВ
Новий генсек ООН: ще секретар чи вже
генерал? (Аналітика)
Якщо Пан Гі Мун часто звучав непереконливо і тихо, то від
нового Генсека очікують відвертого красномовства

СУСПІЛЬСТВО
Ляшко про анулювання візи: Гуд бай,
Америка! Приїду, коли стану президентом
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування

У Київраді задумали забрати в посольства
РФ землю "з-під ніг"
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань

містобудування,

архітектури
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питань
містобудування,
архітектури
землекористування депутати погодили

та

Кабмін з травня знизить соціальні
нормативи на опалення будинків
Кабінет
міністрів
знизить
соціальні
нормативи
користування житлово-комунальними послугами з 1
травня 2017 року.

Aliexpress
скасував
доставку в Україну

безкоштовну

Китайський
інтернет-ритейлер
Aliexpress
скасував
безкоштовну доставку в Україну і Білорусь. Про це
повідомляє прес-служба компанії.

Українець Марченко переміг на старті
турніру в Монпельє
Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на
турнірі ATP в Монпельє (Франція) з призовим фондом 540
тисяч 310 євро.
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