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ТОП
Україна отримала заяву Януковича
проханням ввести війська РФ  Луценко

з

Головна військова прокуратура отримала від секретаріату
ООН фотокопії заяви експрезидента України Віктора
Януковича з проханням ввести в Україну війська Російської

Суд ООН розкрив деталі позову України
проти Росії. Документ
Міжнародний суд ООН оприлюднив деталі щодо позову
України проти Росії, поданому у понеділок у Гаазі, на
офіційному сайті суду.

Порошенко сподівається, що Трамп
допоможе Україні боротися з агресією РФ
Президент Українивисловив сподівання, що новообраний
президент США використає свій вплив, щоб підтримати
українців у боротьбі проти російського агресора.

Швейцарія дає Україні $100 мільйонів
допомоги
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Про це заявив Президент України Петро Порошенко за
результатами переговорів з президентом Швейцарської
Конфедерації Доріс Лойтхард в Давосі...

Суддя у
виключає
Савченко"

справі ексберкутівців не
їх
обміну
за
"списками

Головуючий суддя Сергій Дячук в колегії Святошинського
райсуду Києва у справі про вбивство учасників Майдану...

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко і Сі Цзіньпін у Давосі
домовилися про міжурядову комісію
Засідання Українськокитайської міжурядової комісії зі
співробітництва відбудеться у нинішньому році.

Після ЄС безвіз Україні
Швейцарія  Порошенко

надасть

і

Про це заявив Президент України Петро Порошенко за
результатами переговорів у Давосі з президентом
Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард.

Україна має чіткий план посилення місії
ОБСЄ на Донбасі  Клімкін
Про це на спільному брифінгу з міністром закордонних
справ Австрії Себастіаном Курцом заявив міністр
закордонних справ України Павло Клімкін.

Бери або плати: Газпром зажадав від
Києва $5,3 мільярда і дав 10 днів часу
Російський монополіст "Газпром" виставив "Нафтогазу
України" за 2016 рік рахунок за недобір законтрактованого
за правилом "бери або плати" газу на суму $5,3 млрд.

Київ обурений "нікчемними заявами" Ле
Пен про Крим  МЗС
Міністерство закордонних справ України висловило
обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен
щодо Криму  йдеться у коментарі.
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Скіфське золото: музеї окупованого Криму
оскаржують рішення суду в Амстердамі
Кримські музеї подають апеляцію на рішення суду
Амстердама про приналежність колекції "скіфського...

СХІД
Доба в АТО минула без втрат, двоє бійців
поранені
За минулу добу внаслідок бойових дій на сході України
жоден український військовий не загинув  Мотузяник.

АТО: бойовики обстріляли з мінометів
Авдіївку й Павлопіль
В зоні АТО зменшилася кількість ворожих обстрілів, але
бойовики продовжують застосовувати міномети.

ПОЛІТИКА
Гройсман: дата підписання меморандуму з
МВФ поки не визначена
Прем'єрміністр Володимир Гройсман заявив, що наразі
ще немає точної дати підписання Меморандуму з МВФ,
переговори продовжуються.

Аваков вважає, що контроль над кордоном
можна повернути протягом двох тижнів
Міністр внутрішніх справ закликав прикордонників у 2017
році бути готовими до деокупації Донбасу...

Нардепи
зарплату

відмовились

піднімати

собі

Народні депутати відхилили постанову 5573 про кошторис
Верховної Ради  про це йдеться у Твіттері ВР.

ЕКОНОМІКА
Валюти вистачає, щоб тримати курс в
межах прогнозу  Прем'єр
Прем'єрміністр запевнив, що в Національного банку
достатньо фінансових важелів і валютних резервів, аби...
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На міжбанку  дефіцит
пояснив причини

валюти.

НБУ

У вівторок, 17 січня, на міжбанківському ринку в Україні
спостерігається дефіцит валюти у зв'язку з вихідним днем
у США 16 січня  заявив Чурій.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд оприлюднив рішення про закриття
справи НАБУ щодо Мартиненка
Солом'янський
районний
суд
Києва
зобов'язав
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)
упродовж 10 днів закрити справу

Прокуратура просить тримати Єфремова
за гратами до 22 березня
Прокурори заявили клопотання в Старобільському райсуді
Луганської області про продовження арешту ексголові
парламентської фракції Партії регіонів...

Україна на п’ять років заборонила в’їзд
меру Перемишля
Україна на п’ять років заборонила в’їзд меру польського
Перемишля Роберту Хомі.

ЕКСКЛЮЗИВ
Іванна КлимпушЦинцадзе, віцепрем'єр
міністр
з
питань
європейської
та
євроатлантичної інтеграції
Коли мене запрошували на сніданок Пінчука в Давосі,
участь Кіссінджера не планувалася.

Аналітика:
Комедія
«Конкурс на посаду»

називається…

Свіжий приклад... Список претендентів на місце глави
Нацполіції: від домогосподарки  до генерала поліції.

СУСПІЛЬСТВО
Стали відомі півфіналісти українського
відбору Євробачення2017
Оргкомітет конкурсу Євробачення – 2017, фінал якого
цьогоріч має відбутися у Києві, представив півфіналістів...
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10 країн: держслужбовці vs громадяни.
Інфографіка
Кількість державних службовців в Україні, у порівнянні з
іншими країнами світу, більшменш оптимальна: на одного
чиновника припадає 170 громадян.

Російському педагогу знову
справу за вірші про Україну

"шиють"

Кромський міжрайонний слідчий відділ СУ СК по
Орловської області Росії порушив кримінальну справу
проти ексвчителя німецької мови кромскої школи

СПОРТ
Australian Open: Долгополов
Бондаренко програла

виграв,

У другий день Відкритого чемпіонату Австралії (Australian
Open) у Мельбурні завершилися поєдинки за участю
українських тенісистів.
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