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ТОП
Лагард про транш: Україна й МВФ можуть
владнати деталі за кілька днів
Директоррозпорядник Міжнародного валютного фонду
Крістін Лагард висловила сподівання, що останні технічні
деталі надходження чергового траншу Україні будуть...

Порошенко: У проблемах з глобальною
безпекою винні двоє  Асад і Путін
Нинішні великі проблеми з глобальною безпекою у світі
виникли через двох безвідповідальних лідерів 
президентів Сирії Башара Асада та Росії Володимира
Путіна.

Україна vs Росія: Порошенко розповів
Гутеррешу про позов до суду ООН
Президент
України
Петро
Порошенко
закликав
генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша звернути
більшу увагу на порушення прав людини в окупованих...

УКРАЇНА
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АТО: бойовики обстрілюють Авдіївку та
Широкине
Російськоокупаційні війська продовжили обстріли наших
позицій на всіх напрямках  загалом 19 обстріли. Втрат
серед наших військових немає.

Суд ООН оприлюднив повний текст позову
України проти Росії
Міжнародний суд ООН оприлюднив позов України проти
Росії, поданий 16 січня. Текст документу на 45 сторінках
опубліковано на вебсайті суду.

Справа Януковича: суд продовжує розгляд
клопотання про заочне розслідування
Печерський районний суд міста Київ продовжує розгляд
клопотання слідчого військової прокуратури щодо надання
дозволу на проведення стосовно експрезидента...

Українцям
достатньо
8
кубометрів газу на рік – Зубко

мільярдів

Для повноцінного опалення домівок українцям повністю
вистачить вісім мільярдів кубометрів газу на рік. Однак
через неякісну теплосистему його втрачається близько...

МінТОТ готується до поетапної деокупації
Донбасу  Черниш
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України готується до
поетапного повернення непідконтрольних територій...

ЄІБ може виділити 35 млн євро, аби
допомогти Львову із сміттям
Європейський інвестиційний банк готовий профінансувати
35 млн євро для вирішення проблеми Грибовицького
сміттєзвалища у Львові. Про це заявив...

ЕКСКЛЮЗИВ
«Руский мір» на екранах України: жив,
живе… Та буде жити?
Скандал з СТБ це лише наслідок, а причина в тому, що
український ефір забитий вщерть російським контентом і
терміново потребує деокупації.

Недогоріла Жанна д'Арк
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На стежці, якою поки що невпевнено й повільно йде наша
героїня, її очікує не легка і не приваблива доля
перебіжчика. У кожної людини свій Гетсиманський сад...

СУСПІЛЬСТВО
Сироїд показала медичний диплом Супрун
Заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд
оприлюднила копії документів про медичну освіту в.о.
міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Сущенку досі не передали «Молитвослов»
від Філарета і лист Порошенка  адвокат
Неправомірно
затриманому
в
Москві
журналісту
Укрінформу Роману Сущенко досі не передали лист від
Президента України Петра Порошенка.

Злочини Майдану: за "шиті" справи
судитимуть шістьох київських міліціонерів
Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний
акт
стосовно
колишнього
першого
заступника
начальника...

2017й
оголосили
Чорновола

роком

В'ячеслава

На Черкащині 2017й оголосили роком засновника
Народного Руху України В'ячеслава Чорновола  на честь
ювілею з дня його народження.

20 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні Іоанна Предтечі; ставте могорич і радійте
завершенню робочого тижня. Наступного дня після
Водохреща українці вшановували пам’ять...
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