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ТОП
Моніторинговий
комітет
привітав
"амбіційну програму" реформ в Україні 
проект резолюції ПАРЄ
Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради ...

Хто з контрактників має право на
звільнення  Президент підписав закон
Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення порядку проходження військової служби».

Учасники АТО можуть виходити на пенсію
на 5 років раніше – закон
Президент Петро Порошенко підписав закон «Про
внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного
забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників ....

LetMyPeopleGo:
Президент
написав
українським
політв'язням
в
РФ
і
окупованому Криму
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Президент України Петро Порошенко долучився до
новорічного марафону "Ми сильніші за кремлівські грати"

Гройсман: Ми зруйнували
корупційну схему в країні

найбільшу

Український уряд зруйнував найбільшу корупційну схему в
країні, яка діяла десятиріччями. Про це заявив Прем'єр
міністр Володимир Гройсману в ексклюзивному інтерв'ю ..

Звіт Місії ОБСЄ щодо виборів у РФ є
спробою легалізувати анексію Криму 
Гопко
Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах
Ганна Гопко вважає, що звіт Місії ОБСЄ зі спостереження
за виборами депутатів .....

СВІТ
Австрія виділяє €2 млн на гумдопомогу
жителям Донбасу  голова ОБСЄ
Австрія виділяє для жителів сходу України додаткові 2
мільйони євро гуманітарної допомоги. Про це написав
новий голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських,

Нові санкції проти Росії: у Сенаті США вже
є "всеосяжний" проект
Сенатори від Республіканської та Демократичної партій
CША підготували законопроект, який передбачає дозвіл
Конгресу на запровадження нових санкцій відносно ....

Кириленко вважає, що в Україну потрібно
повернути прах Бандери та Петлюри
Ситуація навколо поховання видатного українського поета
Олександра Олеся гостро ставить питання створення
Національного пантеону та перенесення в Україну праху

ПРАВОПОРЯДОК
Вищий спецсуд переніс розгляд справи
про підсудність Януковича
Вищий спеціалізований суд переніс на 17 січня розгляд
клопотання сторони захисту президентавтікача Віктора ..
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Заочний арешт Курченка: у ГПУ пояснили
причини і наслідки
Рішення суду про заочний арешт бізнесменавтікача
Сергія Курченка дає можливість забезпечити його
міжнародний розшук.

Пашинський фігурує в одному з епізодів
"справ Майдану"  Горбатюк
Народний депутат Сергій Пашинський фігурує в одному з
епізодів, який розслідує Генеральна прокуратура у рамках
так званих справ Майдану.

ГПУ передала до суду справу силовика,
причетного до розгону Майдану
Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт
стосовно колишнього керівника управління громадської
безпеки ГУ МВС України у місті Києві, якого ...

ЕКОНОМІКА
Зростання економіки в 2017 році реально
становитиме близько 3%  Гройсман
Уряд розраховує, що зростання економіки в 2017 році
реально становитиме близько 3%. Про це Прем'єрміністр
України Володимир Гройсман повідомив у ексклюзивному.

Валютне регулювання: в НБУ розказали,
що буде в новому законі
Національний банк планує повністю змінити валютне
законодавство і працює разом із Єврокомісією над
підготовкою проекту єдиного закону "Про іноземну ...

СХІД
Голова ОБСЄ назвав «основу»
проведення виборів на Донбасі

для

Чинний голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних
та закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що
повноцінне припинення вогню має стати основою для ...

Бойовики на Донбасі калічать себе, аби не
воювати  розвідка
Бойовики на Донбасі умисно калічать себе, аби ухилитися
від участі в бойових діях на тимчасово окупованих
територіях.
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За добу в АТО поранені двоє військових
За минулу добу внаслідок бойових дій на Сході України
жоден український військовий не загинув, проте двоє
військових було поранено. Про це речник Міністерства
оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Ірина Геращенко, перший
Верховної Ради України

віцеспікер

Президія українського парламенту 8 скликання уперше так
гендерно витримана. В ній представлено одночасно дві
жінки.
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