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ТОП
Трамп очікує, що Москва поверне Крим
Україні – Білий дім
Адміністрація Білого дому на чолі з президентом США
Дональдом Трампом очікує, що Москва припинить
насильство на сході України та поверне Крим...

У МЗС Росії заявили Трампу, що не
віддадуть анексований Крим
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова,
коментуючи заяви Білого дому відносно анексованого
Криму, заявила, що Москва "свої території не повертає".

МВФ
виступає
за
скасування
розтермінування оплати за компослуги
Міжнародний валютний фонд виступає за скасування
можливості громадянам, які не отримують житлові
субсидії, розтерміновувати оплату за комуналку...

У Мінську почалися засідання трьох
робочих груп
Засідання трьох робочих груп Тристоронньої контактної
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Засідання трьох робочих груп Тристоронньої контактної
групи з врегулювання ситуації на сході України почалися в
Мінську.

Справа Майдану: суд долучив нові кадри
розстрілів на Інститутській
У справі розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20
лютого 2014 року з'явилося нове відео. Його суду надали
представники потерпілих. Відео продемонстрували...

Розкопки в Криму: окупанти вигадали
брістольських професорів
Британські вчені, які планують провести розкопки в
Криму, не є співробітниками Брістольського університету,
як про це повідомлялося раніше. Про це 14 лютого у
коментарі...

СХІД
Росія посилює передову
танками і "Градами" - ІС

на

Донбасі

Командування «1-го і 2-го» «армійських корпусів»
російсько-терористичних військ віддало наказ на
посилення передових позицій та інших ешелонів оборони.

Вибух на хімзаводі у Донецьку стався
через збір металобрухту військовими РФ
У Головному управлінні розвідки повідомляють, що вибух
на території Донецького казенного підприємства хімічних
виробів стався через збір металобрухту одним з...

На окупованих територіях школярам
розповідають про "подвиги" "Гіві" - ГУР
Окупаційна влада на Донбасі посилює пропагандиські
заходи та нав'язує дітям думку про «неможливість
подальшого співіснування з Україною».

УКРАЇНА І СВІТ
Парламент Канади ратифікував Угоду про
вільну торгівлю з Україною
Нижня

палата

федерального

парламенту

Канади

більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про
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більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про
вільну торгівлю із Україною у третьому і остаточному...

Гербст: Відставка Флінна – це початок
розуміння небезпечних намірів Москви
Останні події зі звільненням ключового радника
президента США Майкла Флінна, який не приховував своєї
проросійської позиції, підштовхнуло нинішню...

Сподівання США на ядерне роззброєння
Росії є марними - глава МЗС Польщі
Росія віддавна використовує свій арсенал ядерної зброї як
фактор залякування, а тому сподівання адміністрації
президента США на співпрацю з Москвою у сфері ядерних

Росія таємно розгорнула крилаті ракети,
порушивши договір зі Штатами - NYT
Російська сторона порушила Договір про контроль над
озброєннями, таємно розгорнувши два дивізіони крилатих
ракет, заборонених домовленостями. Це зазначило...

У Вашингтоні стартував Діалог з питань
безпеки Україна-США
Масштабна дводенна конференція з питань безпеки за
участю представників української та американської влади,
парламентарів, дипломатів, експертів та представників...

У Росії в розшук оголосили екс-депутата,
який свідчив проти Януковича
Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив заочне
звинувачення екс-депутату Державної думи РФ від фракції
КПРФ Денису Вороненкову і оголосив його...

ПОЛІТИКА
Ціни на газ для українців можуть зрости
на 40% - Нафтогаз
Ціни на природний газ для населення з 1 квітня 2017 року
можуть зрости на 40%, якщо не будуть продовжені
покладені на НАК "Нафтогаз України" спеціальні...

НАЗК отримало зареєстрований порядок
повної перевірки е-декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції
повідомляє

про

проходження

державної
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повідомляє про проходження державної реєстрації
Порядку проведення контролю та повної перевірки...

Ситник і Холодницький прийшли на
засідання антикорупційного комітету Ради
Голова Національного антикорупційного бюро Артем
Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури Назар Холодницький прийшли на засідання...

Київ лідирує за кількістю кримінальних
справ щодо захоплення власності Луценко
У Києві найбільше порушених кримінальних справ щодо
захоплення власності...

ЕКСКЛЮЗИВ
Кубок Федерації:
грати (Аналітика)

З

німкенями

можна

У них - Кербер, у нас – Світоліна. Жеребкування в Лондоні
вирішило, що українським тенісисткам у Кубку Федерації
(Fed Cup) належить грати зі збірною Німеччини.

У
День
закоханих
присвячується
Жириновському (Аналітика)
Рупор Кремля Володимир Жириновський знову ділить
Україну. Будемо мовчати, як звикли? Кілька днів тому в
ефірі одного з російських телеканалів, м’яко кажучи...

СУСПІЛЬСТВО
Керівництво держави вшанувало пам'ять
воїнів-афганців
Представники військово-політичного керівництва держави
на чолі з Президентом України Петром Порошенком узяли
участь в урочистій церемонії покладання квітів...

Київ потрапив до рейтингу
студентських міст світу

кращих

Міжнародний рейтинг кращих студентських міст світу 2017
року очолили Монреаль, Париж і Лондон. З українських
міст представлений Київ, що знаходиться на 97 місці...
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Названі
дати
основних
шоу
Євробачення-2017, на які можна придбати
квитки. СПИСОК
Організатори Міжнародного пісенного конкурсу
Євробачення-2017 оприлюднили перелік і дати основних
шоу, на які вже нині можна придбати квитки.

Віднині зареєструвати шлюб
можна і на НСК "Олімпійський"

за

добу

Зареєструвати шлюб протягом 24 годин у Києві віднині
можна буде на Національному спортивному комплексі
“Олімпійський”. Про це під час урочистої церемонії...

Книжки для романтичного настрою
У найромантичніший день у році ми підготували для Вас
добірку книжок про найсильніше почуття на світі кохання...

Сьогодні - Стрітення: зима зустрічається з
весною
Сьогодні Стрітення – останнє велике свято зими.
Стрітення називали ще Громницями, або Зимобором.
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