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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
У МЗС Німеччини прокоментували слова
свого посла про вибори на Донбасі
Німеччина буде керуватися положеннями Мінських угод
при врегулюванні кризи на Донбасі. Про це йдеться у
відповіді МЗС ФРН на прохання Укрінформу ...

Виборів на Донбасі в присутності
іноземних військ не буде  Порошенко
Жодних виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу
у присутності окупаційних військ бути не може. На цьому
наголосив Президент Петро Порошенко під час спільного

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 ...

Українська влада погодилась із умовами
підвищення пенсійного віку  МВФ
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Підвищення пенсійного віку для працюючих громадян в
Україні є одним із способів створення більш сучасної
пенсійної системи з кращими виплатами та перебуває на
розгляді в рамках виконання програми розширеного ...

Юнкер підтвердив
безвіз до літа

намір

дати

Україні

Про це заявив Президент Єврокомісії ЖанКлод Юнкер за
результатами зустрічі з Прем’єрміністром України
Володимиром Гройсманом у п’ятницю у Брюсселі.

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 ...

ЄС розблокував другий транш на €600
мільйонів для України – Юнкер
Євросоюз вирішив надати Україні другий транш
макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро,
оскільки уряд вніс до Верховної Ради законопроект про ...

Порошенко
найближчим
зустрінеться із Трампом

часом

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

Лінкявічус
на
власні
зруйновану Авдіївку

очі

побачив

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус
переконаний, що без покращення безпекової ситуації не
можна ухвалювати жодних ...

Блокування поставок вугілля: ВР має
прийняти політичне рішення  міністр
Блокування поставок вугілля марки «А» з Луганщини
позбавить 60 тис. шахтарів заробітної плати. Про це під
час години запитань до уряду сказав міністр енергетики та
вугільної
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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..

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...

Князєва призначили головою Нацполіції
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував на
Кабміні
на
посаду
керівника
Нацполіції
Сергія
Князєва. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. "Я
пропоную та вношу на ваш розсуд на посаду голови
Нацполіції генерала поліції третього ...

"В'язнів Кремля" має побачити якомога
більше європейських колег  Геращенко
Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина
Геращенко наголосила, що презентований сьогодні фільм
"В'язні Кремля", присвячений незаконно заарештованому

Глава МВС назвав дві головні версії
вбивства Шеремета
Головні версії вбивства Павла Шеремета  його
журналістська та опозиційна діяльність. Про це на
брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков.

Захист Шаріної звернувся до ЄСПЛ зі
скаргою на домашній арешт
Директор Бибиотеки української літератури в Москві
Наталія Шаріна звернулася до Європейського суду з прав
людини зі скаргою на умови домашнього арешту.

Росія знову відмовилась видати Сенцова і
Кольченка
Росія знову відмовилася видати Україні політв’язнів Олега
Сенцова та Олександра Кольченка. Вона вважає їх своїми
громадянами.

Вища рада правосуддя спростила арешт
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суддів
Вища рада правосуддя у вівторок ухвалила зміни до
Регламенту, які дозволяють невідкладно розглядати
подання про надання згоди на утримання судді під ...

Ліквідація «Гіві»: Росія «прибирає» за
собою на Донбасі? Не факт
Чому версія про «руку Кремля», який
готується до
передачі ОРДЛО Україні, не виглядає найімовірнішою Хто
й навіщо вбив «Гіві»? Цікаве питання, але для нас, в ...

Розпочалося мовлення українського радіо
на Крим
Трансляцію цілодобового мовлення на окупований Крим
та сусідні з ним населені пункти Херсонщини у тестовому
режимі розпочала 150метрова вишка, збудована біля
села Чонгар Генічеського району області.

В
Україні
стартувала
кампанія до 75річчя УПА

інформаційна

В Україні у середу розпочалася національна інформаційна
кампанія в пам’ять про Українську повстанську армію, від
створення якої цьогоріч виповнюється 75 років.

Весь світ вітав Романа Сущенка з днем
народження
Сьогодні 8 лютого, власного кореспондента Укрінформу
Романа Сущенка, незаконно затриманого у Росії минулого
року, вітають з днем народження друзі, колеги, ...
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
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