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ТОП
Президент України привітав нового голову
Європарламенту
Президент України Петро Порошенко привітав Антоніо
Таяні з обранням на пост голови Європейського
парламенту. Про це він написав у Twitter.

Наглядову раду "Приватбанку" очолив
турецький банкір
Головою наглядової ради "Приватбанку" став банкір із
Туреччини Енгін Акчакоча. Про це повідомив міністр
фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко
нагадав
США
Будапештський меморандум

про

У США не повинні забувати про зобов'язання, взяті на
себе в рамках Будапештського меморандуму, за яким
надавалися гарантії безпеки Україні в обмін...

СХІД
Доба в АТО: бойовики стріляють
мінометів, гранатометів та БМП
http://archive.sendpulse.com/676d4964/?_ga=1.35928230.749141032.1485419470
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За минулу добу бойовики 61 раз выдкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє пресцентр штабу
АТО.

УКРАЇНА
Мосійчука
в
кнопкодавстві

Раді

спіймали

на

Депутат
від
"Радикальної
партії"
Ігор
Мосійчук
накнопкодавив у Верховній Раді у вівторок, 17 січня...

Білецький передав Матіосу першу частину
даних про корупцію в НГУ
Народний депутат Андрій Білецький заявив, що 17 січня
передав головному військовому прокурору Анатолію
Матіосу першу частину доказів про корупцію керівництва...

Голову НАЗК чекають зі звітом на Кабміні
Члени Кабінету міністрів України у середу на засіданні
мають намір врегулювати на державному рівні сферу
виробництва...

Тодуров: Всіх нас оголосили "старою
гвардією" й усунули від реформ
Професійну спільноту усунуто від процесу реформ. Про
це заявив директор ДУ "Інституту серця МОЗ" Борис
Тодуров сьогодні на пресконференції, повідомляє
кореспондент...

Рада запровадила європейські дозвільні
процедури на будівництво
Ухвалений Верховною Радою закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо удосконалення
містобудівної діяльності» (47331) сприятиме...

УКРАЇНА І СВІТ
В
ООН
спрогнозували
економіки України в 2017му

зростання

В Україні очікується прискорення зростання економіки до
2%. Такий прогноз оприлюднив департамент з
економічних і соціальних питань ООН...

Давос: ЄБРР обіцяє й надалі допомагати
Україні з реформою ПриватБанку
http://archive.sendpulse.com/676d4964/?_ga=1.35928230.749141032.1485419470
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Під час участі у Всесвітньому економічному форумі в
Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч
з керівником ЄБРР Сумою Чакрабарті.

У Брюсселі проходить засідання Комісії
УкраїнаНАТО
У Брюсселі проходить засідання Комісії УкраїнаНАТО на
рівні вищих військових керівників. Українську військову
делегацію на засіданні очолює начальник Генштабу...

Порошенко провів у Давосі "історичну
зустріч"
Президент України Петро Порошенко зустрівся з
наслідним принцом Алоїзом Ліхтенштейнським. Ця зустріч
стала історичною у відносинах між Україною та
Ліхтенштейном...

Суд
у
справі
"скіфського
золота"
триватиме не менше року  Джапарова
Найближче засідання окружного суду Амстердама у справі
"скіфського золота" може бути призначене не раніше
другої половини 2017 року. Про це повідомила...

Російського неонациста, який воював за
«ЛНР», депортували з Норвегії
Бойовика угрупування «Русич» Яна Петровського, який
воював проти української армії на Донбасі у 20142015
роках, депортували з Норвегії, де він жив з 2004 року.

СУД І ЗАКОН
Росія мало взаємодіє з Україною в рамках
Інтерполу – ГПУ
Заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє,
що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень
взаємодії з боку Росії. Про це він заявив в ефірі Радіо
Свобода.

Судилище над Чийгозом: речові докази
спростовують заяви "потерпілих"
Адвокат заступника голови Меджлісу кримськотатарського
народу Ахтема Чийгоза Микола Полозов заявив, що на
засіданні суду у вівторок речові докази у вигляді...

http://archive.sendpulse.com/676d4964/?_ga=1.35928230.749141032.1485419470
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Суд продовжив арешт Єфремову до 17
березня
Старобільський райсуд Луганщини подовжив арешт
Олександра Єфремова до 17 березня. Про це у Фейсбуці
пише прессекретар ГПУ Лариса Сарган.

Розстріл
Майдану:
ексберкутівцям
продовжили арешт на два місяці
Святошинський райсуд Києва продовжив арешт п’ятьом
ексбійцям полку спецпризначення МВС "Беркут", яких
обвинувачують у розстрілі активістів Майдану у Києві...

Майже
всіх
"олевських
стрільців"
затримали, імена решти  відомі поліції
Поліція затримала майже всіх учасників стрілянини в
Олевську на Житомирщині, правоохоронцям вдалося
ідентифікувати всіх учасників конфлікту.

ЕКСКЛЮЗИВ
Мільярд від МВФ може обійтися Україні
незрівнянно дорожче
В Україні таки опубліковані «вимоги МВФ». Є думка, що це
зроблено для того, щоб легше було відмовитись – і від...

Ціна потурання російському авантюризму
Довгострокові наслідки потурання США російській анексії
Криму будуть руйнівними для світового порядку. Переклад
статті німецького політолога, експерта...

СУСПІЛЬСТВО
Українець виграв чемпіонат Європи з
джиуджитсу
Український спортсмен Ярослав Блажко виборов золоту
медаль чемпіонату Європи з бразильського джиу
джитсу. Про це тренер спортсмена Євген Скирда...

Нацрада нагадує мовникам про роковини
примусового вивезення українців до
Німеччини
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
нагадала
керівникам
телерадіоорганізацій
про
необхідність внесення змін до сітки мовлення 18 січня.
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Українці 14 березня відзначатимуть День
добровольця
Верховна Рада України прийняла постанову «Про
встановлення Дня українського добровольця». За
ухвалення постанови проголосував 231 депутат...

Густий туман прогнозують майже по всій
Україні
Сьогодні на території більшості областей України туман,
видимість на дорогах 200500 м. Про це із посиланням на
Укргідрометцентр повідомляє пресслужба ДСНС України.

18 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні Голодна кутя, Голодний Святвечір; проганяйте
кутю і ловіть удачу. Сьогодні готують третю й останню кутю
Різдвяноноворічних свят.
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