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ТОП
Кабмін очікує четвертий транш від МВФ у
розмірі $1 млрд
Кабмін очікує, що розмір четвертого траншу кредиту МВФ
за програмою розширеного фінансування складе $1
млрд.Про це агентству "Українські новини" повідомило ...

У Ле Пен прокоментували
заборону на в'їзд в Україну

можливу

У команді кандидата в президенти Франції, лідера
"Національного фронту" Марін Ле Пен прокоментували
можливу заборону на в'їзд в Україну після її заяв про ...

Субсидії можуть монетизувати вже у квітні
 Коболєв
Монетизована версія субсидій може запрацювати вже у
квітні 2017го року. Такий прогноз "5му каналу" озвучив
голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Йдеться
про повернення коштів, які українські родини змогли ...
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Міжнародний
комітет
Сенату
США
поповнився активним противником агресії
РФ
Американський сенаторреспубліканець Роб Портман,
відомий своєю активною позицією проти агресії Росії та ...

Ліндсі Грем дорікнув адміністрації Трампа,
що вони сліпі до дій Росії
Впливовий американський сенатор Ліндсі Грем, який
разом зі своїми колегами Джоном Маккейном та Емі
Клобучар недавно побував в Україні, розкритикував ...

УКРАЇНА
Коболєв
сказав,
скільки
податків
"Нафтогаз" заплатить за підсумками
минулого року
НАК "Нафтогаз України" за підсумками діяльності в 2016 р.
заплатить до державного бюджету країни близько ...

Чубаров вважає, що Ле Пен відпрацьовує
позичені гроші Путіна
Голова партії "Національний фронт" Марін Ле Пен своїми
заявами про Крим відпрацьовує позичені гроші
Путіна. Про це в ефірі "24 каналу" заявив голова Меджлісу
...

ГПУ направила до суду обвинувальний акт
щодо Єфремова
Генеральна прокуратура України спрямувала до суду
обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо
ексголови фракції Партії регіонів у парламенті минулого ..

АТО: бойовики гатили по Троїцькому зі 152
калібру та мінометів
За минулу добу російськоокупаційні війська продовжили
обстріли позицій українських військових на всіх
напрямках.Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр АТО.

СУСПІЛЬСТВО
Стало
відомо,
скільки
Гройсман та міністри

заробляють

В уряді України міністри отримують приблизно однакову
заробітну плату з очільником Кабміну Володимиром
Гройсманом  їхня ставка становить 35 тисяч гривень на ..
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Словом 2016
«корупція»

року

в

Україні

стала

Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово»
визнав слово «корупція» словом 2016 року. Про це
повідомляє Радіо Свобода.

ЕКСКЛЮЗИВ
Передвиборча кампанія в
Обережно, російський фейк!

Німеччині:

Кібератаки стали іншою стороною гібридної війни, в яку
втягнули і Німеччину, яка сама того не ...
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