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ТОП
Брок: Зняття санкцій в обмін на
скорочення ядерного арсеналу РФ  це
віддати Україну
Голова комітету з закордонних справ Європарламенту
Ельмар Брок розкритикував пропозицію президента США
Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії в обмін...

ПАРЄ вимагає від Росії звільнити Сущенка
Парламентська
асамблея
Ради
Європи
вимагає
звільнення протиправно заарештованого у Москві
власного кореспондента Укрінформу Романа Сущенка...

Логвинський очолив підкомітет
щодо боротьби з тероризмом

ПАРЄ

Віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи,
народного депутата Георгія Логвинського (фракція
"Народний фронт") обрано головою підкомітету ПАРЄ...

Єврокомісар Ган пояснив, чому санкції з
РФ зараз знімати не будуть
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Єврокомісар із питань європейської політики сусідства
Йоганнес Ган переконаний, що жорсткі заходи проти Росії
повинні діяти і надалі, адже вона продовжує порушувати...

У Польщі побили українських студентів
У польському місті Ряшів групу українських студентів
побили п'ятеро місцевих жителів після розмови про
державну приналежність Львова. Про це повідомляється...

СХІД
АТО: бойовики гатили по Троїцькому зі 122
калібру та мінометів
На Маріупольському напрямку з гранатометів та
стрілецької зброї російськоокупаційні війська протягом
минулої доби обстрілювали Талаківку, Водяне...

ПОЛІТИКА
Супрун
розповіла
про
цьогорічних закупівель ліків

особливості

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна
Супрун пояснила, чим докорінно відрізняються цьогорічні
закупівлі ліків МОЗом від тих, що відбувалися...

В Україні з’явилася ще одна платіжна
система
Національний
банк
України
узгодив
правила
внутрішньодержавної платіжної системи "Платисервіс" та
видав їй свідоцтво. Відповідні відомості внесені...

Мінінфраструктури
повертатиме
"Укрзалізницю" через суд  Омелян
Міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягає на
перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення ПАК
"Укрзалізниця" з підпорядкування міністерства...і

Фейгін розповів, що може
повернути Сущенка в Україну

допомогти

Підтримка ув’язненого в РФ українського журналіста
Романа Сущенка на сесії Парламентської асамблеї Ради
Європи допоможе його звільненню. Про це в ефірі...
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Неповернення грошей Януковича тягне
Україну вниз у рейтингу Transparency
Міжнародна
організація
Transparency
International
оприлюднила в середу щорічний Індекс сприйняття
корупції CPI, де Україна отримала 29 балів зі 100...

Справа на $60 мільйонів: НАБУ затримало
ексчиновника зернової корпорації
Детективи Національного антикорупційного бюро 24 січня
за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури затримали...

Судилище над Чийгозом: на відео не
знайшлося ані сокир, ані лопат
У вівторок в окупованому Криму відбулося 68е за
рахунком "судове" засідання по справі заступника голови
Меджлісу Ахтема Чийгоза, на якій розглядалися...

Справу щодо вбивства поліцейських у
Дніпрі передали до суду
У Дніпрі кримінальні провадження, розпочаті за фактом
убивства двох патрульних поліцейських та замаху на
вбивство водія маршрутного таксі, передано до суду.

Радикальний мільйонер: Ляшко придбав
собі елітної нерухомості на 15 млн гривень
Лідер фракції "Радикальної партії" нардеп Олег Ляшко
придбав будинок і дві земельні ділянки під Києвом за 15
мільйонів гривень. Відповідні дані містяться...

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко: Маннергейм  зразок лідера,
який здатен захистити волю і демократію
нації
На зустрічі з українською діаспорою Фінляндії Президент
України Петро Порошенко розказав про свою розмову з
президентом Саулі Нііністьо про маршала...

Дещиця нагородив громадян Польщі за
збереження українських місць пам’яті
У посольстві України у Варшаві відбулося нагородження
громадян Польщі за їх визначний внесок у збереження
українських місць пам’яті в Польщі. Захід за участю...
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Порошенко передав президенту Фінляндії
папери щодо встановлення дипвідносин
Під час зустрічі з українською діаспорою Фінляндії
Президент України Петро Порошенко розповів про те, що
він привіз з України та передав президенту Фінляндії...

Міятович засудила тривале погіршення
свободи та безпеки ЗМІ на Донбасі
Організація з безпеки та співробітництва в Європі укотре
констатувала погіршення ситуації зі свободою слова в
Україні. Про це у вівторок у Відні заявила представник...

ЕКСКЛЮЗИВ
«У Гамерицькі краї».
загроза чи панацея?

Заробітчанство:

Експлуатація закордонних робітників перетворилася у
Європі на надприбутковий бізнес. Закарпатці  на вістрі
цього трафіку. Відповіді на це питання ми пошукали...

Нерівність доходів поукраїнськи: «гірше»,
ніж у Гондурасі, «краще», ніж у Швеції
Міжнародна статистика стверджує, що прірва між
доходами багатих та бідних в Україні зменшується. Ми
щось пропустили? Одним із численних показників ...

Учителів вистачає. Молодих не вистачає
Зарплати вчителям підвищили на 50%, а чи підуть тепер у
столичні школи молоді та амбіційні? Перший місяць нового
року добігає кінця і буквально за кілька днів...

Суспільство

25 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні церква вшановує пам’ять мучениці Тетяни;
уникайте чорної кішки і податківців. Церква вшановує
сьогодні пам’ять мучениці Тетяни і з нею всіх у Римі...
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