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ТОП
Порошенко висловив сподівання на
розвиток стартегічного партнерства з
Китаєм
Президент Петро Порошенко привітав Голову Китайської
Народної Республіки Сі Цзіньпіна із 25річчям ...

Прокуратура
перевірить
"харківських угод"

законність

Головна військова прокуратура перевірить законність
угоди про продовження на 25 років базування
Чорноморського флоту Росії в Криму.

Україна очолила комітет Радбезу ООН
щодо Судану
Постійний представник України при ООН Володимир
Єльченко з 1 січня офіційно розпочав головування в
Санкційному комітеті Ради Безпеки Організації щодо ...

Чалий вважає, що Трамп не змінить
санкційну політику США проти Росії
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Прагматична республіканська більшість у Конгресі розуміє,
наскільки важливо активно тиснути на Росію через загрози,
які вона становить для країн регіону ...

Родичі Олександра Олеся дали згоду на
його перепоховання в Україні
Спадкоємці
Олександра
Олеся
дали
згоду
на
перепоховання праху свого відомого предка в Україні. Про
це кореспондентові Укрінформу повідомив посол України
в

Прах Ярослава Мудрого хочуть забрати зі
США та перепоховати у Києві – Нищук
Якщо експертиза підтвердить автентичність останків
Ярослава Мудрого, то Україна вестиме перемовини зі
США щодо перепоховання їх у Києві.

СВІТ
МЗС обурене заявою Марін Ле Пен щодо
Криму
Міністерство закордонних справ України висловило
обурення заявою кандидата на пост президента Франції ..

Палата представників США переобрала
спікером прихильника санкцій проти РФ
Спікер Палати представників США Пол Райан продовжить
головувати в нижній палаті американського Конгресу в
період, коли у Сполучених Штатах набуде офіційних ...

Чалий пояснив, чому на інавгурації Трампа
не буде Президента України
Служба протоколу адміністрації США не передбачила
участі глав держав у церемонії інавгурації 45го
президента Сполучених Штатів – так само, як ...

ПРАВОПОРЯДОК
Єфремову вручили обвинувальний акт
Колишньому керівникові парламентської фракції Партії
регіонів Олександрові Єфремову і його адвокатам вручили
обвинувальний акт. Про це повідомив українським ...
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Захисту Курченка відмовили у відводі
судді  адвокат
Печерський суд відмовив захисту бізнесмена Сергія
Курченка, якого підозрюють у скоєнні тяжких і особливо
тяжких злочинів у банківській сфері, ...

СХІД
В Міноборони назвали кількість техніки і
військових армії РФ на Донеччині
На Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів
незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч 
військові регулярної армії РФ.

Тука сказав, коли на Донбасі можливо
буде провести вибори
Після звільнення окупованих територій на Донбасі ще має
пройти 23 роки, перш ніж можна буде проводити
вибори.Про це в ефірі Еспресо.TV розповів заступник ...

ЗСУ
не
порушили
"Мінськ"
Світлодарській дузі  Полторак

на

Збройні сили України не порушили "Мінськ", взявши під
контроль нові позиції в районі Світлодарської дуги,
оскільки, згідно з домовленостями, ця територія і так ...

Доба
в
АТО:
бойовики
порушували "тишу"

39

разів

За минулу добу бойовики 39 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє пресцентр штабу
АТО. "Загалом за минулу добу відбулося 39 обстрілів .

Курц побачив на Донбасі руйнівні наслідки
російської агресії  МЗС
Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, який
цього року є головою Організації з безпеки і
співробітництва в Європі (ОБСЄ) ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Путін сам є ковалем свого нещастя
Кремль розколов американську еліту, чим породив собі в
США смертельного ворога
Візит до Києва Джона
Маккейна, Ліндслі Грема і Емі Клобушар – трьох ...

Валерій Чалий, Посол України в США
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Україна і Сполучені Штати 3 січня відзначають 25у
річницю встановлення дипломатичних відносин. Сказати,
що з того часу відбулося багато змін  не ...
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