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ТОП
Насалик:
Ми
ініціюємо
введення
надзвичайного стану в енергетиці
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
протягом кількох годин внесе на розгляд Кабінету
міністрів
розпорядження
про
запровадження
надзвичайних заходів

Запасів
антрациту
вистачить
середньому до 40 діб - Укренерго

в

ДП "НЕК "Укренерго" заявляє про
необхідність
запровадження надзвичайного стану в енергетиці, якщо
найближчим часом не будуть відновлені поставки
антрацитового вугілля.

Радбез
ООН
ухвалив
українську
резолюцію про захист об'єктів від терактів
Рада Безпеки ООН у понеділок ухвалила резолюцію щодо
захисту критично важливих об'єктів інфраструктури,
внесену на розгляд українською стороною.

Полторак пропонує "Аскеру" службу в
морській піхоті ВМС
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морській піхоті ВМС
Міністр оборони України генерал армії України Степан
Полторак
обговорив
із
головою
Меджлісу
кримськотатарського
народу
Рефатом
Чубаровим
ситуацію, яка склалася на пропуску Чонгар.

Мін'юст зареєстрував Порядок повної
перевірки електронних декларацій
Міністерство юстиції зареєструвало Порядок повної
перевірки електронних декларацій чиновників. Про це
інформує Урядовий портал.

Завтра стартує продаж квитків на
Євробачення-2017, ціна – від 8 до 500 євро
Квитки на пісенний конкурс Євробачення-2017 надійдуть у
продаж 14 лютого о 20:15. Про це у понеділок повідомляє
прес-служба НТКУ.

УКРАЇНА І СВІТ
МВС Білорусі каже, що питанням Жадана
займалися “на найвищому рівні”
Голова
міграційного
департаменту
Міністерства
внутрішніх справ Білорусі Олексій Бягун заявляє, що
рішення про скасування заборони на в’їзд українському
письменникові Сергію Жадану ухвалили після втручання

Україні й Молдові формати реінтеграції
нав’язують ззовні - Порошенко
Україні і Молдові нав'язують формати реінтеграції, щоб
ззовні вирішувати долю країн. Про це заявив Президент
України

Гройсман сподівається, що демаркацію
кордону з Молдовою цьогоріч завершать
Для завершення вирішення всіх питань щодо демаркації
українсько-молдавського
кордону
буде
створена
спеціальна робоча група, а цей процес може бути ...

Київ
закликає
Пхеньян
припинити
"ракетні" провокації. Це загрожує безпеці
в світі
Україна засуджує запуск балістичної ракети Корейською
Народно-Демократичною Республікою (КНДР), здійснений
напередодні. Про це йдеться у заяві МЗС України.
http://archive.sendpulse.com/62905836/?_ga=1.175148194.1607579980.1478772450
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Асоціація
Україна-ЄС:
Нідерланди
повернуться до питання після 15 березня
Затвердження закону для ратифікації Угоди про асоціацію
Україна-ЄС у Нідерландах відбуватиметься вже після
виборів до Нижньої палати парламенту, які мають ...

Для України і Європи 2017-й стане
вирішальним - доповідь Мюнхенської
конференції
2017 рік стане багато в чому вирішальним для
європейського континенту, включаючи Україну. Про це
йдеться в доповіді Post-Truth, Post-West, ...

УКРАЇНА
Порошенко затвердив рішення РНБО про
загрози кібербезпеці
Президент Петро Порошенко у понеділок, 13 лютого,
підписав указ про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози ...

Гонтарева
чекає
на
підписання
меморандуму з МВФ "за кілька днів"
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева
сподівається, що Україна підпише меморандум з МВФ,
який дозволяє отримати транш на $1 млрд, вже за кілька
днів.

Іслямов про сутичку ЗСУ з "Аскером":
Інцидент вичерпаний
Сутичка у Чонгарі сталася під час нічних навчань, які
проводив один з батальйонів ЗСУ біля розташування
"Аскеру". Наразі інцидент вичерпаний.

Ахметов "прибрав до рук" 80% видобутку
та 70% споживання вугілля - експерт
Енергетична компанія ДТЕК, що належить олігарху Ринату
Ахметову, сконцентрувала 80% видобутку та 70%
споживання вугілля в Україні.

Виконавчі продюсери й частина команди
залишили проект "Євробачення-2017"
Виконавчі

продюсери

"Євробачення-2017"
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Виконавчі
продюсери
"Євробачення-2017"
Вікторія
Романова, Олександр Харебін та частина команди
офіційно заявили, що залишають цей проект і
припиняють роботу над підготовкою до проведення
конкурсу.

ПРАВОПОРЯДОК
САП продовжила слідство
Охендовського на два місяці

у

справі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила
слідство у справі голови центральної виборчої комісії
Михайла Охендовського на два місяці.

У німецькому суді спростовують заяви
Онищенка
про
визнання
його
невинуватим
Німецький суд не ухвалював жодних рішень щодо
екстрадиції народного депутата України Олександра
Онищенка, який перебуває у розшуку за звинуваченнями

Прокурор
адвокатам
справи

просить
Януковича

суд
обмежити
час на читання

Прокурор Головної військової прокуратури Руслан
Кравченко подав клопотання до Печерського райсуду
столиці про встановлення стороні захисту експрезидента

ЕКСКЛЮЗИВ
А навіщо нам свята? Знову про ідею
В'ятровича (Аналітика)
Той, хто взявся за урізання «законних днів відпочинку» у
громадян, має знати – це вельми делікатна справа. От
скажіть, навіщо нам потрібні свята? А точніше, задля чого
національні й державні

Павло Філіп, прем'єр-міністр Республіки
Молдова (Інтерв'ю)
Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп рідко дає інтерв'ю.
На його глибоке переконання, про досягнення, успіхи та
невдачі уряду громадяни повинні судити не з того, що їм
розповідають в ...

СУСПІЛЬСТВО
Про поїздки на інавгурацію
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Про поїздки на інавгурацію Трампа
нардепи звітуватимуть у е-деклараціях"
Народні депутати та інші посадовці, які їздили до США на
інавгурацію президента Дональда Трампа і молитовний
сніданок за його участю, повинні будуть відобразити це в
..

Кіберполіція заблокувала російську гру,
що доводила дітей до самогубства
Департамент кіберполіції Національної поліції України
заблокував доступ до інтернет-ресурсу російської гри, яка
призводить до самогубства підлітків. Батьків просять
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