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ТОП
МЗС: Україна доповнить позов проти РФ у
Міжнародному суді ООН
Українська сторона має намір доповнювати свій позов у
Міжнародний суд ООН новими фактами порушення
Росією прав людини. Про це заявив міністр закордонних
справ...

Росія погодилася
в’язнів із Криму

передати

Україні

16

Російський Мін'юст анонсував передачу Україні 16
ув'язнених, які відбувають покарання у кримських
в'язницях. Про це йдеться у відповіді міністерства...

Один з найбільших у світі трейдерів
вийшов на український ринок газу  ЗМІ
Компанія Trafigura, яка вважається третім за обсягами
енерготрейдером у світі, з листопада 2016 року почала
торгувати природним газом на внутрішньому ринку...

На допит до ГПУ замість Януковича приїде
його адвокат
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За викликом Генпрокуратури на допит в Україну прибуде
адвокат біглого експрезидента Віталій Сердюк. Про це
повідомило агентство "ТАСС".

Перевірка едекларацій: Петренко заявив
про саботаж з боку НАЗК
Міністр юстиції Павло Петренко заявив про саботаж з боку
Національного агентства із запобігання корупції через
документ, який визначає порядок проведення перевірки...

Рада НБУ підказала Гонтаревій і Кабміну,
як стабілізувати гривню
Рада НБУ констатує, що посилення коливань обмінного
курсу гривні, яке спостерігається в останні місяці, є
тимчасовим і пов'язане із впливом...

УКРАЇНА
У МЗС відповіли президенту ПАРЄ:
росіяни мають лишатися під санкціями
Санкції щодо Російської Федерації мають залишатися до
відновлення територіальної цілісності України. Про це
заявила речник Міністерства закордонних справ України...

Порошенко: Ніколи раніше не було такої
уваги до нашої діаспори в усьому світі
Після завершення робочої програми візиту президента
України Петра Порошенка в Естонії він разом з дружиною
Мариною зустрівся з українською громадою Естонії...

Гройсман лобіює українську
Досить вимивати валюту

техніку:

Прем’єрміністр України Володимир Гройсман у понеділок
провів нараду з питань підтримки виробництва спеціальної
вантажноавтомобільної техніки в Україні.

Українська правозахисниця розповіла у
ПАРЄ про кримських політв'язнів
Російська
Федерація
повинна
негайно
звільнити
українського активіста Володимира Балуха і всіх
політичних в'язнів, відшкодувати завдані їм збитки.

СХІД
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АТО: 51 обстріл за добу, бойовики гатили з
важкого озброєння на усіх напрямках
Окупанти обстрілювали наші позиції на всіх напрямках з
важкого озброєння. Про це повідомляє пресцентр
АТО. «На Маріупольському – з мінометів...

Гуманітарної допомоги ЄС потребують
майже 4 млн українців на Донеччині
Пріоритетом для Єврокомісії у 2017 році у наданні
гуманітарної допомоги населенню на постраждалих у
наслідок російської агресії територіях на сході України...

В Мінсоцполітики нарахували вже більше
1,6 млн внутрішніх переселенців
В електронній базі обліку внутрішньо переміщених осіб
(ВПО) станом на станом на 23 січня 2017 року перебуває
понад 1 мільйон 640 тисяч переселенців.

ЕКСКЛЮЗИВ
Суперліга
ПаріМатч:
український
баскетбол повертає клас і глядача
Відновлення єдиного чемпіонату країни підняло рівень
вітчизняного
клубного
баскетболу.
Керівництво
українського баскетболу, журналісти та експерти разом...

СУСПІЛЬСТВО
Стали відомі перші
Євробачення2017

імена

учасників

Вже
декілька
країн
визначились,
які
представлятимуть
їх
на
пісенному
Євробачення2017 у Києві.

В
Україні
стартують
французького кіно"

артисти
конкурсі

"Вечори

Дванадцятий фестиваль "Вечори французького кіно"
розпочинається 25 січня у найбільших містах України. До
програми увійшли п'ять картин за участю таких зірок, як...

У Нацмузеї історії відкрилася виставка
британського
фотографа,
присвячена
Майдану
У Національному музеї історії України відкрилася
фотовиставка британського фотографа Джо О'Браєна
«Майдан: більше ніж життя і смерть», яку складають...
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24 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні день ескімо та Феодосіявісника; гумор врятує
світ. У світі сьогодні святкують міжнародний День ескімо.
Ви не повірите, але це свято знову ж таки вигадали...
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