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ТОП
Росія надала громадянство 10 екс
беркутівцям, ще двом  статус біженців 
ГПУ
Десять колишніх бійців київського спецпідрозділу «Беркут»,
яких підозрюють у розстрілі 48 активістів...

Чубаров назвав "глибоко образливою"
заяву Савченко щодо Криму
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат
Чубаров назвав "глибоко образливою" заяву нардепа Надії
Савченко про "здачу" Криму заради Донбасу.

Гроші Януковича: суд у Лондоні узявся за
справу Росія проти України
Високий суд Лондона у вівторок почав розгляд суперечки
між Росією і Україною про євробонди на $3 млрд, які були
видані уряду Віктора Януковича під час Майдану 
Financial Times.

Оборонний
комітет
схвалив
проект
постанови про виключення Савченко
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і
оборони рекомендував ухвалити постанову щодо
виключення народного депутата...

Супрун спростовує інформацію про свою
відставку
В.о.міністра охорони здоров’я спростувала інформацію,
що з'явилася в інтернетЗМІ, про те, що на
сьогоднішньому засіданні уряду вона нібито подала у
відставку.

СХІД
Доба в АТО минула без втрат
"Розпочнемо з добрих новин. За минулу добу в наслідок
бойових дій, жоден український військовий не загинув і не
був поранений",  заявв Мотузяник.

Окупанти стріляють на всіх напрямках.
Штаб АТО назвав "гарячі точки"
За минулу добу на Луганському напрямку противник п'ять
разів з важкого озброєння обстріляв смт. Троїцьке  речник
Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

УКРАЇНА І СВІТ
Нафтогаз не платитиме $5,3
Газпрому – до рішення арбітражу

млрд

«Не плануємо оплачувати рахунок від Газпрому на суму
$5,3 млрд за газ, який не замовляли та не отримували
протягом 2016 року»,  зазначає Нафтогаз.

СБУ ще розглядає питання про заборону
на в'їзд для Ле Пен
Речниця Служби безпеки Олена Гітлянська повідомила,
що питання можливої заборони на в'їзд в Україну через її
антиукраїнські заяви розглядається СБУ.

Москва згодна на озброєння спостерігачів
ОБСЄ, але проти поліцейської місії
Росія згодна на озброєння стрілецькою зброєю
спостерігачів ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі, але
категорично проти створення поліцейської місії ОБСЄ.
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Українці Польщі вимагають обгрунтувати
заборону на в'їзд меру Перемишля
Об’єднання українців у Польщі (ОУП) просить владу
України і Польщі якомога швидше з'ясувати ситуацію щодо
оголошення Роберта Хоми персоною нонграта

Ще одному кримському політв'язню
"шиють" захоплення влади в РФ
Фігурантові справи Хизб утТахрір в Криму Вадиму Сіруку
висунуто обвинувачення в груповому насильницькому
захопленні влади.

ПОЛІТИКА
Гройсман спростував заяву Березюка про
план реінтеграції Донбасу
Слова окремих політиків щодо урядового розпорядження
про реалізацію заходів на тимчасово окупованих районів
Донецької і Луганської областей не відповідають дійсності.

Гройсман вважає команду Супрун
"абсолютно некорумпованою"
Але Прем'єрміністр Володимир Гройсман закликав
команду МОЗ поговорити з тими, хто критикує їх роботу.

Комітет Ради проситиме ГПУ дати правову
оцінку діям Савченко
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та
оборони звернеться до Генеральної прократури щодо
надання правової оцінки діям народного депутата...

Геращенко: 170 тисяч українців поїхали в
РФ за два роки
За даними МЗС РФ, у період з 2014 по 2016 рік російське
громадянство отримали майже 170 тисяч українців, проте
невідомо, з яких саме українських територій вони виїхали.

Україна й Туреччина вже погодили 20
тисяч позицій угоди про ЗВТ
Україна та Туреччина вже погодили 20 тисяч позицій з 22
тисяч щодо угоди про зону вільної торгівлі  посол України
у Туреччині Андрій Сибіга.
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Муженко: Україна
бойовим досвідом

поділиться

з

НАТО

Про це в ексклюзивному коментарі власкору Укрінформу у
Брюсселі розповів начальник Генерального штабу –
головнокомандувач Збройних сил України генерал армії...

ПРАВОПОРЯДОК
Корольовій дозволили прилетіти до Києва
на похорон бабусі
Проте цей дозвіл є тимчасовим, і після похорону співачка і
надалі лишатиметься персоною нон грата в Україні  СБУ.

Суд залишив
арештом

Курченка

під

заочним

Апеляційний суд міста Києва погодився з рішенням суду
першої інстанції щодо обрання підозрюваному Курченку
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою....

АНАЛІТИКА
Британія йде, прощаючись:
Brexit Терези Мей

Амбітний

Лондон на майбутніх переговорах з ЄС навіть не
намагатиметься залишитись у межах єдиного ринку...

Прецедент Хоми: Чому мер Перемишля
став нев'їзним до України?
Чи не вперше представник місцевої польської влади, й до
того ж важливого міста в українськопольських відносинах,
потрапляє у "чорні списки"...

СУСПІЛЬСТВО
Розпочав
мовлення
телеканал UА:Крим

супутниковий

Телеканал UА:Крим, що входить у структуру Суспільного, з
1 січня 2017 року розпочав мовлення на частоті 10.759
ГГц супутника Amos 2.

Сьогодні у християн східного обряду 
Голодна кутя
Напередодні свята Хрещення Господнього християни
східного обряду святкують Надвечір’я Хрещення, яке у
народі ще називають Водохресним Святвечором...
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