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ТОП
Україна подала проти Росії позов до
Міжнародного суду ООН
Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов
проти Росії у зв'язку з порушенням РФ Міжнародної
конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму...

Порошенко – Курцу: Врегулювання на
Донбасі
вимагає
задіяння
всього
потенціалу ОБСЄ
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
діючим головою ОБСЄ, федеральним міністром Європи,
інтеграції та закордонних справ Австрії...

Ле
Пен
осоромилась
з
скандальною заявою про Крим

черговою

На думку лідерки французького "Національного фронту",
"Крим ніколи не належав Україні". Таку заяву Марін Ле
Пен зробила в інтерв’ю російському виданню "Известия".

Порошенко прибув до Давоса
Президент України Петро Порошенко у вівторок, 17 січня,
розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації.
http://archive.sendpulse.com/eb6601d5/?_ga=1.263393418.749141032.1485419470
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СХІД
Доба в АТО: бойовики продовжили
обстріли на всіх напрямках, один боєць
поранений
Російськоокупаційні війська продовжили обстріли на всіх
напрямках  загалом зафіксовано 41 обстріл. Одного
українського військового поранено.

Червоний Хрест досі не допущений до
тюрем на Донбасі та в Росії  Геращенко
Протягом 20 місяців представники Міжнародного Комітету
Червоного Хреста так і не змогли зустрітися з українськими
заручниками чи передати їм гуманітарний вантаж.

УКРАЇНА
Зволікання з наданням безвізу підриває
віру українців в Європу  Порошенко
Президент України Петро Порошенко нагадав, що
офіційний Київ виконав усі критерії Євросоюзу і українці
мають отримати право на безвізові поїздки в країни ЄС.

Порошенко сказав, з якими країнами
Україна готова до двосторонніх відносин
Україна готова до двосторонніх взаємин з країнами АТР
(АзіатськоТихоокеанського регіону), Близького Сходу,
Латинської Америки та Африки.

Муженко
бере
участь
Військового комітету НАТО

у

засіданні

У Брюсселі 1718 січня пройде засідання Військового
комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів
країнчленів та партнерів. На другий день зустрічі...

Міністр оборони Португалії
Україну з офіційним візитом

відвідає

Міністр оборони України Степан Полторак запросив
міністра національної оборони Португалії Хосе Альберто
Азередо Лопеса відвідати з офіційним візитом Україну.
http://archive.sendpulse.com/eb6601d5/?_ga=1.263393418.749141032.1485419470
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Українці розробили танк, який складе
конкуренцію російській техніці
В Україні розробили новий танк "Тірекс", який відповідає
всім технічним вимогам Міністерства збройних сил. За рік
такі машини візьмуть на озброєння.

ПРАВОПОРЯДОК
Єфремов подав заяву про відмову від
безоплатного адвоката
Ексголова фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов
подав заяву про відмову від послуг безоплатного
адвоката. Про це РБКУкраїна повідомила захисник...

Охендовський грозиться притягнути до
відповідальності окремих керівників НАБУ
Голова Центрвиборчкому Михайло Охендовський заявив,
що окремі керівники Національного антикорупційного
бюро повинні бути притягнені до...

Апеляційний суд залишив Без'язикова під
вартою
Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні
скарги захисту полковника ЗСУ Івана Без'язикова на
рішення
Шевченківського райсуду щодо обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою...

Поліція Донеччини зібрала докази проти
52 "суддів ДНР"
Поліція Донецької області зібрала докази злочинної
діяльності 52 "суддів ДНР". Про це в понеділок повідомили
у Відділі комунікації поліції Донецької області.

На
Одещині
обстріляли
французького винороба

подвір'я

Французький винороб Христоф Лакарен, виноградники
якого розташовані в Шабо Одеської області, заявив, що по
території його подвір'я стріляли. Про це він повідомив...

ЕКСКЛЮЗИВ
Гривня перечепилася об Декрет 1993 року
Причини валютних «танців» біля межі у майже 30 грн за 1
долар: незграбні регуляторні дії НБУ та Декрет часів
Кучмипрем’єра. «Післяноворічний» долар в Україні...

http://archive.sendpulse.com/eb6601d5/?_ga=1.263393418.749141032.1485419470
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СУСПІЛЬСТВО
Нацрада пояснила Freedom House, чому
заборонила "Дождь"
Національна рада вилучила телеканал "Дождь", що
перебуває під юрисдикцією РФ, з переліку програм, зміст
яких відповідає вимогам Європейської конвенції...

Кримським мусульманам вже "шиють"
захоплення влади в Росії
Фігуранту «справи Хізб утТахрір» Інверу Бекірову
окупаційний
суд
у
Криму
пред'явив
додаткове
звинувачення в насильницькому захопленні влади.

Після обшуку ФСБ кримського активіста
Виноградова звільняють з роботи
Через обшуки в будинку активіста Українського культурного
центру Криму Андрія Виноградова та його тещу звільняють
з роботи. Про це повідомляє...

17 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні останній день святок; час позбавлятися ілюзій та
братися за розум. Сьогодні в останній день Святок,
українці вшановували Собор 70ти апостолів...
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