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безвіз до літа
Про це заявив Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер за
результатами зустрічі з Прем’єр-міністром України
Володимиром Гройсманом у п’ятницю у Брюсселі.

ЄС розблокував другий транш на €600
мільйонів для України – Юнкер
Євросоюз вирішив надати Україні другий транш
макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро...

Ла Ліга подала в суд на 10 фанатів "Райо"
через скандал навколо Зозулі
Ла Ліга подала в суд на 10 фанатів "Райо Вальєкано", які
протестували проти трансферу форварда "Бетіса"
Романа Зозулі у клуб. Про це пише sportarena.com з
посиланням...

Клімкін розповів про можливість в’їзду
українців до Туреччини за внутрішніми
паспортами
Туреччина може дозволити українцям в'їзд на свою
територію за внутрішніми паспортами. Про це заявив
міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі...
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Блокування поставок вугілля: ВР має
прийняти політичне рішення - Насалик
Блокування поставок вугілля марки «А» з Луганщини
позбавить 60 тис. шахтарів заробітної плати...

УКРАЇНА І СВІТ
Могеріні та Тіллерсон поговорили про
Україну та РФ
У Вашингтоні відбулась перша зустріч глави європейської
дипломатії Федерики Могерині і нещодавно
затвердженого на посаді держсекретаря США Рекса
Тіллерсона.

Порошенко і Чавушоглу обговорили
створення
ЗВТ
між
Україною
та
Туреччиною
Президент України Петро Порошенко провів зустріч із
Міністром закордонних справ Турецької Республіки
Мевлютом Чавушоглу. Про це повідомляє прес-служба...

Клімкін хоче зустрітися з Марін Ле Пен
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що хоче
зустрітися із проросійським ультраправим кандидатом у
президенти Франції Марін Ле Пен, щоб змінити її думку...
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Міжнародний комітет Сенату США згоден
посилити обмеження проти Росії
Попри політику зближення США з Росією, яку активно
відстоює нинішній глава Білого дому Дональд Трамп,
міжнародний комітет американського Сенату досяг...

Українська громада та МЗС
заснували постійний форум

Канади

Конгрес українців Канади та канадське МЗС заснували
Канадсько-українську консультативну раду (КУКР), яка
дозволить проводити регулярні зустрічі між канадськими...

УКРАЇНА
Гройсман - про премію Марушевської: Це
навіть не смішно
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відреагував на
інформацію про виклик колишньої очільниці Одеської
митниці Юлії Марушевської до НАЗК через нараховану...

У Гонтаревої пояснили зростання інфляції
з початку року
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Січнева інфляція в Україні прогнозовано пришвидшилася
й становила 1,1%. Про це повідомляє прес-служба
НБУ. "У січні 2017 року споживча інфляція очікувано...

Нардеп
сказав,
коли
виключити
Савченко
нацбезпеки

Рада
зможе
з
Комітету

Верховна Рада може проголосувати за виключення Надії
Савченко зі складу Комітету з нацбезпеки та оборони тоді,
коли буде спроможна працювати і ухвалить порядок...

Всі системи життєдіяльності Авдіївки
працюють у штатному режимі - Зубко
На сьогодні в Авдіївці у штатному режимі працюють
системи тепло-, енерго-, газо- й водопостачання та
водовідведення, відновлено навчання дітей у п'яти школах

ЕКСКЛЮЗИВ
Віктор Чанов. Летючий та безстрашний
Не стало Віктора Чанова. Блискучого воротаря київського
«Динамо» 80-х. Футболіст, який уособлював собою велику
епоху Лобановського. Професіонал в спорті та людина...
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Румунія: Переможців теж судять
Повернути політичну річку Румунії у звичне русло - вже
неможливо.
У
повітрі
запахло
кардинальними
змінами. Багатотисячні антиурядові акції протесту...

СУСПІЛЬСТВО
США: Україна продовжує мати високі
показники за рівнем контрафакту та
піратства
Торговельна палата США презентувала п'ятий випуск
видання
міжнародного
Індексу
рівня
захисту
інтелектуальної власності, згідно з яким Україна...

У Києві запустили онлайн-курс підготовки
до ЗНО
У столиці відбулася презентація дистанційного онлайнкурсу підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
"Лайфхаки з української мови". На курс можна
записатися...

Сервісні центри МВС почали видавати
міжнародні посвідчення водія
Відтепер у територіальних сервісних центрах Міністерства
внутрішніх справ можна
отримати міжнародне
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посвідчення водія. Про це інформує прес-служба МВС.

10
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Юхима; з бджілкою і корівкою, але не з
горілкою. Сьогодні вшановується пам’ять Єфрема Сиріна
– видатного наставника духовного життя, поета, одного
з...
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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