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ТОП
Верховна Рада привітала Сущенка з днем
народження
Верховна Рада привітала з днем народження журналіста
Укрінформу, політв'язня Романа Сущенка. Як повідомляє
кореспондент Укрінформу, до цього закликала...

Аброськін підтвердив убивство "Гіві", в
окупованому Донецьку - масові обшуки
У зв'язку з убивством терориста "Гіві" (Михайла Толстих) у
тимчасово окупованому Донецьку проходять масові
обшуки. Про це заявив начальник ГУ Нацполіції...

Князєва призначили Головою Нацполіції
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував на
Кабміні на посаду керівника Нацполіції Сергія Князєва.

ГПУ взялася за податки Шуфрича
Генпрокуратура розслідує своєчасність,
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Генпрокуратура розслідує своєчасність, достовірність і
повноту сплати податків народним депутатом від
"Опозиційного блоку" Нестором Шуфричем.

Схеми Курченка: в Рені заарештували
чотири судна для вивозу нафти за кордон
Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне
керівництво у кримінальному провадженні за фактом
ухилення від сплати податків та платежів, а також...

У Нігерії пірати захопили
росіянами й українцем

судно

з

Пірати захопили в заручники сімох російських та одного
українського моряка в територіальних водах Нігерії. Про
це повідомляє в Твіттері посольство Росії в Нігерії.

СХІД
Тука розповів, що бойовики хотіли
зробити в Авдіївці і які вимоги виставити
Військовослужбовці окупаційних військ, вчинивши невдалу
спробу зайняти позиції в промзоні, мали на меті створити
гуманітарну кризу в Авдіївці. Про це повідомив...

Доба в АТО: Бойовики стріляють
забороненої Мінськом артилерії

із

За добу було зафіксовано 89 обстрілів бойовиків майже по
всіх напрямках лінії фронту: трьох бійців ЗСУ поранено,
ще трьох - травмовано. Про це повідомляє штаб АТО.

Журналіст повідомив про 11 поранених
військових під Авдіївкою
В Авдіївці в результаті обстрілу російських окупаційних
військ поранено 11 військовослужбовців збройних Сил
України. Про це військовий журналіст Роман Бочкала...

На Донбасі зростає
озброєння - Хуг

кількість важкого

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала
більше
важкого
озброєння
по
обидві
сторони
розмежування в Донбасі. Про це повідомив перший
заступник голови СММ..
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"РашаТБ"
на
Донбасі
"тренує"
провокаторів для зйомки сюжетів – ГУР
Пропагандистські російські канали "Россия 1", "НТВ", "Рен
ТВ"
проводять
зйомки
на
Донецькому
та
Маріупольському напрямках в яких використовують
спеціально...

УКРАЇНІ І СВІТ
МЗС України заявило послу ФРН про
неприпустимість виборів на Донбасі
Міністерство закордонних справ України запросило посла
ФРН в Україні Ернста Райхеля та заявило, що проведення
виборів на окупованих територіях Донбасу є...

Дуда і Меркель: Нормальні контакти з РФ
неможливі, поки в Україні триває криза
Польща і Німеччина погоджуються, що повернення до
політики “business as usual” у відносинах з Росією
неможливе, поки не буде розв’язано конфлікт на сході...

Канада продемонструє свою відданість
Україні - Mіністр оборони
Канада віддана Україні і вивчає способи підвищення
ефективності своєї допомоги. Про це заявив міністр
оборони Канади Харджит Саджан...

Україна-Польща: на порозі охолодження
відносин? Аналітика
Чи варто польським лідерам ставити руба історичні
питання - зараз, коли Україна стікає кров'ю від війни з
агресором? Упродовж останніх кількох днів з вуст ...

ПОДІЇ
Від закриття ФОПів бюджет нічого не
втратив - Рева
Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив,
що масове припинення діяльності фізичних осібпідприємців (ФОПів), не мало негативного впливу на...

Фейгін більше не співпрацюватиме із
Савченко
Відомий адвокат Марк Фейгін більше не співпрацюватиме
з народним депутатом Надією Савченко. Про це він
розповів у ефірі "5-го каналу". "Я та Порошенко...
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розповів у ефірі "5-го каналу". "Я та Порошенко...

Прокурорські відеодокази спростовують
"провину" Чийгоза - адвокат
Підконтрольний РФ Верховний суд окупованого Криму
знову відмовився розглядати клопотання захисту
заступника голови Меджлісу...

ФСБ взяла з Гальперіна підписку після
допиту
Опозиційних активістів, політика Марка Гальперіна і
журналістку Ольгу Сапронову, після допиту у ФСБ як
свідків відпустили додому з підпискою про...

СУСПІЛЬСТВО
Боротьба зі снігом: як це роблять у світі
Гельсінкі, Стокгольм, Саппоро, Торонто – міста
розташовані північніше Києва, але з прибиранням там
справляються краще. Вже другий день поспіль...

НСТУ: Квитки на Євробачення будуть вже
у
лютому
попри
рішення
антимонопольників
Антимонопольний комітет з розгляду скарг про
порушення законодавства у сфері публічних закупівель
зобов'язала Національну суспільну телерадіокомпанію
України...

У Києві розгромили виставку про Україну
після Майдану
У Києві невідомі розгромили виставку українського
художника Давида Чичкана " Втрачена можливість", яка
проходить у Центрі візуальної культури.

8
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні
Федора
Студита,
котрий
землю
студить. Сьогодні преподобного Феодора Студита –
візантійського ченця, аскета, церковного діяча...
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