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ТОП
В Україні ввели в дію надзвичайний режим
в енергетиці
В Україні з 17 лютого запроваджено надзвичайний режим
в енергетиці, який діятиме місяць. Про це йдеться у
розпорядженні уряду №103 від 15 лютого.

РНБО доручила уряду перевірити тарифи
на комуналку
Кабінет Міністрів разом із Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних
послуг
(НКРЕКП),
має
вчити
обгрунтованість..

У меморандумі з МВФ немає ані слова про
підвищення пенсійного віку - Гройсман
У меморандумі між Україною та Міжнародним валютним
фондом немає жодного слова про підвищення пенсійного
віку для українців. Про це Прем'єр-міністр ...

Ситуація в АТО загострилася, почастішали
обстріли з гармат і танків - Муженко
Ситуація в зоні проведення антитерористичної
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Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції
загострилась, українські військові мають дозвіл адекватно
реагувати на провокації супротивника.

Блокувальники
Донбасу
"відбиватися" від поліції

готуються

У штабі блокади на Донбасі повідомляють, що поліція
готується
до
штурму редуту біля
Бахмута, і
попереджають, що відбиватимуться..

"Шахтар" переміг в Іспанії "Сельту"
Футболісти донецького "Шахтаря" обіграли в гостях
іспанську "Сельту" (1:0) у першій зустрічі 1/16 фіналу Ліги
Європи УЄФА. Переможний м'яч на стадіоні "Балаїдос"...

УКРАЇНА
Доба в АТО: троє наших військових
загинули, десятеро – поранені
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших
позицій на всіх напрямках. Троє наших військових
загинуло, десять – поранено.

Обстріл Авдіївки прокуратура кваліфікує
як теракт
Обстріл терористами Авдіївки, внаслідок якого загинув
місцевий
мешканець,
прокуратура
кваліфікує
як
теракт. Про це повідомили у прес-службі прокуратури...

На сьогодні в Україні немає критично
малих запасів вугілля – Насалик
На сьогодні в Україні немає критично малих запасів
вугілля на енергетичних підприємствах. Про це в ефірі
телеканалу "112 Україна" заявив міністр енергетики...

Результати підвищення мінімалки будуть
помітні вже в квітні - Насіров
Грунтовні результати підвищення з 1 січня 2017 року
мінімальної заробітної плати можна буде побачити вже
після І кварталу, тобто в квітні. Про це сказав керівник
ДФС
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На сьогодні немає погодженого з МВФ
проекту пенсійної реформи - Розенко
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив про те, що
уряд станом на сьогодні не має готового варіанту
пенсійної реформи. Про це він сказав у ефірі телеканалу
...

УКРАЇНА І СВІТ
США не виключають загострень на
Донбасі через присутність військ і важкої
зброї
Ризик ескалації бойових дій на Донбасі залишається
небезпечним через постійні провокації з російського боку
та наявність безпосередньо біля лінії розмежування...

Нідерланди чекають від України нових
пошукових робіт на місці падіння MH17
Українська сторона навесні має поновити пошукові
роботи задля виявлення людських останків на місці
збиття літака рейсу MH17 на Донбасі. Про очікування
Нідерландів...

Євродепутат Гармс їде в Україну
річницю Революції Гідності

на

Євродепутат Ребекка Гармс здійснить черговий візит в
Україну. Про це прес-служба повідомила кореспондентові
Укрінформу. "Ребекка Гармс, співголова групи Euronest...

Захід не піде на те, щоб зняти всі санкції з
Росії одним рухом – експерт
На тлі численних спроб лобіювання в ЄС і США зняття
санкцій проти Росії, Захід навряд чи буде використовувати
цю можливість для того, щоб домогтися поступок від...

Україна зібрала реформаторів з 10 країн
Євразії
У Києві 16-17 лютого в рамках глобальної ініціативи
"Партнерство "Відкритий уряд" (OGP) проходить перша
міжнародна зустріч представників 10 країн Євразії...

ЕКСКЛЮЗИВ
Євробачення-2017 на фоні «Держплану
УРСР» (Аналітика)
Білети на Євробачення не такі вже й дорогі. Але що

http://archive.sendpulse.com/d0dec3e0/?_ga=1.84954073.1343383106.1487161111

3/5

17.02.2017

Єдина країна (ранкова) - 17.02.2017

Білети на Євробачення не такі вже й дорогі. Але що
робити з МАФами і довгобудами навколо МВЦ – велике
питання. 14 лютого стартував продаж квитків на 62-й...

Як лоу-кости примусили і Коломойського з
ринком рахуватися (Аналітика)
В Україні спостерігається авіаційний бум, міністр Омелян
анонсує
рік
лоу-костів.
Найсвіжіша
інформація
Державіаслужби показала, що нині в Україні прямо таки...

СУСПІЛЬСТВО
У Польщі відкриють українську школу
При Комплексі загальноосвітніх шкіл № 4 у місті Легниця
неподалік Вроцлава відкриють початкову школу для
української меншини. Як інформує Польське радіо ...

"Гіркі жнива":
допрем'єрний
Голодомор

у Вашингтоні відбувся
показ
фільму
про

Перший спеціальний допрем'єрний показ у США
англомовної художньої кінострічки про Голодомор 19321933 рр. в Україні "Гіркі жнива" пройшов напередодні ...

Канадський парламент у повному складі
запросили на фільм про Голодомор
Депутатів
канадського
парламенту
запросили
переглянути фільм про Голодомор «Гіркі жнива». Таке
оголошення під час засідання федерального парламенту
зробив депутат...

Сьогодні - 125 років від дня народження
патріарха Йосифа Сліпого
Сьогодні виповнюється 125 років від дня народження
патріарха Йосифа Сліпого – видатного українського
богослова, глави Української греко-католицької церкви.

17
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Миколи-сповідника; дослухайтеся, що кажуть
звірі. Сьогодні Миколи-сповідника, ігумена Студійського,
або просто Миколи Студита. Жив він у ІХ столітті.
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