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ТОП
Українські хокеїсти сенсаційно перемогли
Італію на Єврочеленджі у Катовіце
Національна збірна України на останніх секундах
овертайму вирвала перемогу у представника елітного

Українська влада погодилась із умовами
підвищення пенсійного віку - МВФ
Підвищення пенсійного віку для працюючих громадян в
Україні є одним із способів створення більш сучасної
пенсійної системи з кращими ...

Виборів на Донбасі в присутності
іноземних військ не буде - Порошенко
Жодних виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу
у присутності окупаційних військ бути не може.

Янукович і його оточення знали про
підготовку захоплення Криму - Петренко
Колишній президент Віктор Янукович і його оточення
знали про підготовку Російською Федерацією захоплення
Криму..
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Криму..

У
Нідерландах
порушили
питання
достовірності підписів за "український"
референдум
Уряд Нідерландів не перевіряв достовірність 427 тис.
підписів, які було зібрано, щоб ініціювати консультативний
референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

На Гончаренка завели справу за статтею
"хуліганство" - Луценко
Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження
за фактом хуліганських дій біля посольства
Німеччини. Про це написав генпрокурор Юрій Луценко у
Фейсбуці....

ТОП-3
групи
позичальників,
які
заборгували банкам майже 20 мільярдів
У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб назвали
ТОП-3 групи позичальників, які заборгували банкам майже
20 млрд грн.

УКРАЇНА І СВІТ
В Офісі НАТО в Україні прокоментували
ідею референдуму про вступ
Директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Олександр Вінніков
вважає, що рішення України про подання заяви на ...

Порошенко обговорив з Лінкявічусом
євроінтеграцію та ситуацію на Донбасі
Президент Петро Порошенко на зустрічі з міністром
закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом подякував
за послідовну позицію республіки щодо підтримки
суверенітету і територіальної цілісності України...

Санкції проти РФ мають лишатися, але
треба йти на діалог - Ципрас
Санкції проти Росії потрібні, щоб знайти шляхи
врегулювання ситуації, в якій опинилась Україна через
агресію РФ. Про це прем’єр-міністр Грецької Республіки ...
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Європарламент проведе термінові дебати
про ескалацію на Донбасі
Європарламент проведе дебати про погіршення ситуації
на сході України. Відповідне питання було терміново
включено до порядку денного засідання законодавчого
органу ЄС, яке відбудеться наступного тижня у ....

Порошенко
найближчим
зустрінеться із Трампом

часом

Президент України Петро Порошенко найближчим часом
зустрінеться у Вашингтоні з новим президентом США
Дональдом Трампом - відповідна домовленість уже ...

Гройсман запросив керівництво НАТО оцінити зміни в Україні
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запросив
керівництво НАТО відвідати Україну. Про це він заявив під
час спільного із заступником Генерального секретаря
НАТО Роуз

Туск похвалив Гройсмана за реформи
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і президент
Європейської ради Дональд Туск обговорили прогрес
реформ в Україні. Зустріч відбулася у рамках робочого
візиту глави українського уряду...

Глава МЗС Польщі:
“Мюнхену” і “Ялти”!

Ніколи

більше

Росія прагне змінити міжнародний лад, перетворити
східну Європу на “сіру зону”. Польща не погодиться на це
і намагатиметься зміцнювати позиції НАТО і США в
регіоні.

У Путіна переконують: Донбас не буде
предметом "великої угоди" між Росією і
США
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що
конфлікт на Донбасі не може бути предметом угоди між
Росією і США, вкотре назвавши російську агресію щодо ...

СХІД
У штабі АТО розповіли про тривожну
обстановку на підступах до Маріуполя
На Маріупольському напрямку залишається тривожною
обстановка на східних підступах до Маріуполя, особливо у
Лебединському та Широкиному..
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Відповідальність за вбивство терориста
"Гіві" взяли на себе його підлеглі - ЗМІ
Відповідальність за вбивство ватажка батальйону
бойовиків "ДНР" "Сомалі" Михайла Толстих ("Гіві") взяли на
себе його підлеглі, нібито кинуті "Гіві" під час бою під ...

Торгова
блокада:
у
58
заперечують причетність бійців

бригаді

У зв'язку з поширенням окремими нардепами відео щодо
нібито підтримки особовим складом 58-ї окремої
мотопіхотної бригади ЗСУ так званої «торговельної ...

ПРАВОПОРЯДОК
Чотирьом
учасникам
Енергоатомі призначили
мільйона

"схеми"
в
заставу 35,5

Солом’янський районний суд міста Київ обрав запобіжні
заходи п’ятьом підозрюваним у заволодінні коштами ДП

Апеляційний суд Києва дав дозвіл
затримати ватажка "ДНР" Захарченка
Апеляційний суд Києва
8
лютого дав дозвіл на
затримання проросійського терориста, "голови ради
міністрів"
самопроголошеної
"ДНР"
Олександра
Захарченка.

ЕКСКЛЮЗИВ
Час альтернативи «Мінську» - настав. Все
дуже просто… (Аналітика)
Україну чекає важкий і довгий шлях формування сили, яка
переважить російську на Донбасі. Починати треба вже.

«Незамінне»
донецьке
вугілля?
питання одного року (Аналітика)

Це

Коли йде війна, будь-які зв’язки з окупованою територією
виглядають дивно. Тим паче, коли змінити ситуацію
цілком реально..

Київ
&
Київенерго:
розлучення (Аналітика)

діло

йде

до

Київенерго дохазяйнувався до штрафу на 18 мільйонів.
Міська влада більше не хоче з таким водитися. Понад
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Міська влада більше не хоче з таким водитися. Понад
півтора десятка років постачанням тепла та ...

СУСПІЛЬСТВО
Розпочалося мовлення українського радіо
на Крим
Трансляцію цілодобового мовлення на окупований Крим
та сусідні з ним населені пункти Херсонщини у тестовому

Порошенко:
Спорудження
Музею
Революції Гідності буде всенародною
справою
Президент України Петро Порошенко привітав рішення
Київради виділити земельну ділянку для Національного
меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні —
Музею

Лещенко vs Мельничук: бійка сталася
через пост у Фейсбуці
Народний депутат із фракції БПП Сергій Лещенко
повідомив, що сьогоднішня бійка під час пленарного
засідання Верховної Ради сталася через його пост у ...

Українські квоти: Нацрада оштрафувала 8
радіостанцій
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
на своєму засіданні 9 лютого оштрафувала 8
радіостанцій
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