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ТОП
Порошенко
доручив
передати
до
Міжнародного суду ООН позов проти Росії
Президент
України
Петро
Порошенко
доручив
Міністерству закордонних справ передати позов до
Міжнародного суду ООН у Гаазі про порушення...

Санкції проти РФ мають діяти до
виконання Мінських угод і повернення
Криму  Байден
Віцепрезидент США Джозеф Байден заявив, що
міжнародні санкції проти Російської Федерації повинні...

У Мінську почалося перше в цьому році
засідання Тристоронньої контактної групи
У
Мінську
розпочалося
засідання
Тристоронньої
контактної групи з урегулювання конфлікту на Сході
України.

ПОЛІТИКА
Порошенко поїде у Давос, але сніданок з
Пінчуком пропустить
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Президент України Петро Порошенко візьме участь у
Всесвітньому економічному форумі у швейцарському
Давосі.

Обмін заручників: бойовики вимагають
700 х 50 і амністію  Геращенко
Питання звільнення українських заручників з ОРДЛО досі
залишається заблокованим  бойовики знову наполягають
на негайній амністії й передачі їм з боку України...

Петренко
показав,
де
працюють
претенденти на головного люстратора
Міністр юстиції Павло Петренко оприлюднив список
претендентів на посаду керівника Департаменту з питань
люстрації.

Пенсійний
вік:
Оновленого
тексту
меморандуму з МВФ не існує  Розенко
Віцепрем'єрміністр України Павло Розенко заявив, що не
може підтвердити достовірність оприлюдненої в ЗМІ версії
меморандуму про співпрацю України з МВФ.

Савченко
пропонують
виключити
оборонного Комітету ВР цього тижня

з

Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак
пропонує парламентаріям протягом цього тижня
розглянути у Верховній Раді питання щодо виключення...

СХІД
Доба в АТО: втрат немає, один боєць
поранений
За минулу добу внаслідок бойових дій на сході України
жоден український військовий не загинув, один військовий
зазнав поранення  Мотузяник.

Донбас: бойовики накрили з гармат сили
АТО у Мар’їнському районі
За минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 14
ворожих обстрілів, зокрема – 6 з важкого озброєння.
Бойова активність окупантів спостерігається по всій лінії

http://archive.sendpulse.com/f42a130e/?_ga=1.23941692.749141032.1485419470

2/5

27.01.2017

єдинавечірня16.01.2017

ПРАВОПОРЯДОК
Прокуратура
перевіряє
закриття справи щодо Каська

законність

Прокуратура закрила кримінальне провадження за
підозрою колишнього заступника генерального прокурора
України Віталія Каська у вчиненні шахрайських дій...

Охендовський на допиті
давати свідчення  НАБУ

відмовився

Голова
Центральної
виборчої
комісії
Михайло
Охендовський під час сьогоднішнього допиту в
Національному антикорупційному бюро відмовився давати
покази.

Єфремову дають безкоштовного адвоката,
бо наймані на суд не прийшли
Старобільський районний суд Луганської області ухвалив
залучити безкоштовного адвоката у справу екслідера
Партії регіонів Олександра Єфремова через неявку його
захисників...

Чаус не з'явився на допит  НАБУ просить
про заочне засудження
Суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус не
з`явився
сьогодні
на
допит
до
Національного
антикорупційного бюро, куди його викликали на 9 ранку.

Справа Без'язикова: адвокати заявили про
відвід колегії суддів
Захист полковника ЗСУ Івана Без'язикова заявив
клопотання про відвід колегії суддів Апеляційного суду
міста Києва, яка має розглянути скаргу на арешт...

Кримчанинаперебіжчика
держзраду і дезертирство

засудили

за

Заступнику начальника Центру підготовки особового
складу ВПС та ВМС України "Судак" оголошено вирок за
вчинення держзради та дезертирства, а також перехід...

"Стрілянину в Олевську влаштували
«гастролери» зі Львівщини – поліція"
Збройний конфлікт, що стався вночі в Олевську на
Житомирщині, виник між місцевими жителями та
заїжджими "гастролерами"...
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ЕКСКЛЮЗИВ
Тетяна Чорновол, народний депутат
України: Та Порошенко голий і босий
порівняно з Арбузовим
Ми їдемо з нею по Бориспільській трасі в село, де вона
живе, і вона вперше в житті за наше спілкування просить

Інавгурація
Трампа:
відбуватиметься?

Як

це

Головне, що символізує день інавгурації  це початок змін 
і не тільки для США, а й для світової політики в цілому. Цієї
п'ятниці у Вашингтоні відбудеться одна з найбільш...

СУСПІЛЬСТВО
Гройсман доручив сприяти
україномовної «Вікіпедії»

розвитку

Прем'єрміністр Володимир Гройсман доручив органам
виконавчої влади сприяти розвитку україномовного розділу
«Вікіпедії».

Нацрада розгляне питання трансляції на
«СТБ» передачі з військовими РФ
Національна рада в четвер розгляне питання трансляції
на «СТБ» передачі «Битва екстрасенсів» з російськими
військовими, серед яких і ті, що воювали на Донбасі.

Уряд вирішив питання щодо
суспільного мовника  Стець

майна

Кабінет Міністрів ухвалив проект розпорядження щодо
управління майном ПАТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України».

Українка Анна Сарвіра  у списку кращих
ілюстраторів світу
Українську художницю Анну Сарвіру визнано одним із
кращих ілюстраторів світу.
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