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"нормандську" зустріч
Україна на зустрічі глави МЗС "нормандської четвірки"
буде говорити про неможливість проведення виборів на
......

Чавушоглу обговорив з Порошенком
участь України у газоводі TANAP
Під час зустрічі Президента України Петра Порошенка з
главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу було ...

Туреччина ніколи не
російським - Чавушоглу

визнає

Крим

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу
ще раз наголосив, що Турецька Республіка ніколи не ...

НАЗК затвердило порядок перевірки едекларацій
Національне агентство з запобіганню корупції (НАЗК)
затвердило порядок перевірки електронних декларацій
чиновників, розроблений Міністерством юстиції.
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зруйновану Авдіівку
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус
переконаний, що без покращення безпекової ситуації не
можна ухвалювати жодних ...

СХІД
Штаб АТО: загроза наступу існує не лише
в Авдіївці
Минулої доби було значно спокійніше на лінії бойового
зіткнення у порівнянні з минулими днями.

Ще одна доба в АТО минула без втрат Мотузяник
Минулої доби внаслідок бойових дій на Сході України
жоден український військовослужбовець не загинув і не
був поранений. Про це на брифінгу заявив речник ...

УКРАЇНА І СВІТ
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 ...
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В ОБСЄ спростовують слова Лаврова про
ескалацію на Донбасі
Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг
спростував слова міністра закордонних справ РФ Сергія
Лаврова про те, що українська сторона винна в останній ..

Литва дає €80 тисяч
допомогу для Авдіївки

на гуманітарну

Литва перевела через Червоний Хрест 40 тисяч євро на
медикаменти та планує виділити ще 40 тисяч євро на
будматеріали й генератори для забезпечення потреб ...

ПутінТБ звинуватило у вбивстві "Гіві"
"Зоряна та Шкіряка"
Російський пропагандистський телеканал "Росія 24"
повідомив, що за версією "слідства" вбивство терориста
"ДНР" на прізвисько "Гіві" ....

ПРАВОПОРЯДОК
"Плівки
Онищенка":
НАБУ
допитає
фігурантів другої частини аудіозапису
Національне антикорупційне бюро України у понеділок,
13 лютого, планує завершити розслідування першої
частини
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Ситник про "чорну бухгалтерію" ПР:
Готові матеріали на нового підозрюваного
Детективи Національного антикорупційного бюро України
(НАБУ) найближчим часом передадуть до Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (САП) матеріали ...

Справа проти заступниці голови НБУ буде
наступного тижня - Ситник
Національне антикорупційне бюро наступного тижня
зареєструє провадження щодо діяльності заступниці
голови Національного банку України Катерини Рожкової та
розпочне розслідування.

НАБУ
спрямувала
до
суду
кримінальних справ, уже є 12 вироків

50

Національному антикорупційному бюро України за 14
місяців роботи направило до суду 50 кримінальних
проваджень, з яких 12 вироків судів набрали чинності.

ЕКСКЛЮЗИВ
Як обламували «Незламну» (Аналітика)
Кабмін РФ нагородив держпремією фільм, на 70-80%
профінансований Україною. Несповідимі шляхи Господні.
Коли я 26 березня 2015 року йшов у Москві на пишний ...
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Розлючені «кельти» чекають на «Шахтар»
(Аналітика)
Чому іспанська «Сельта» найнебезпечніший суперник для
команди Паулу Фонсеки. Менше тижня залишається до ...

Як соцмережі вбивають дітей (Аналітика)
Поки «ген пригод» спонукає підлітків ганятися за
екстримом, батьки мізкують, як направити їхню енергію у
безпечне русло. 29 січня, на перегоні «Вишневе – КиївВолинський» (неподалік залізничної станції).

СУСПІЛЬСТВО
У Мінську з книжкового ярмарку прибрали
стенди з "героями Новоросії"
У Мінську після скарг відвідувачів із XXIV Міжнародного
книжкового ярмарку прибрали кілька стендів з ...

Українська монета на честь Євромайдану у фіналі міжнародного конкурсу
Українська пам'ятна монета "Євромайдан" увійшла до
фіналу міжнародного конкурсу "Краща монета року" у
номінації "Краще художнє рішення".
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National
Geographic
транслюватиме українською

відтепер

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
ухвалила рішення про трансляцію в Україні двох
італійських програм та двох ..

Гід для нестандартного святкування Дня
святого Валентина на вихідних
У повітрі вирує кохання. На цих вихідних місто святкує
День святого Валентина. Романтичні забіги, квести та та
ярмарки, де можна придбати подарунки своїм ...
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