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ТОП
Національна суспільна телерадіокомпанія
стала юрособою
Про
це
повідомив голова
Державного
комітету
телебачення і радіомовлення України, голова комісії з
перетворення НТКУ в НСТУ Олег Наливайко.

Порошенко сподівається на запуск безвізу
з ЄС за кілька тижнів
Президент сподівається на запуск процесу отримання
безвізового режиму з Європейським Союзом упродовж
"лічених тижнів" після задоволення вимог блоку.

Порошенко просить президента Червоного
Хреста сприяти у звільненні заручників
Президент провів зустріч із президентом Міжнародного
Комітету Червоного Хреста Петером Маурером...

В комітеті з нацбезпеки назвали причини
для виключення Савченко й Льовочкіна
Комітет оборони хоче виключити Льовочкіна і Богуслаєва,
які фактично не беруть участі в його роботі  Андрій
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Тетерук.

Чубаров про "кримські" заяви Савченко:
Сподіваюся, це просто недосвідченість
Голова Меджлісу кримськотатарського народу народний
депутат України Рефат Чубаров в особистому спілкуванні
пояснив Надії Савченко, що незалежно від того, що вона...

СХІД
Доба в АТО: загиблих немає, двоє бійців
поранені
Про це речник Міністерства оборони з питань АТО
полковник Олександр Мотузяник.

Біля
Азовського
моря
бойовики
обстрілюють усі опорні пункти сил АТО.
Карта
Про це повідомив речник Міністерства оборони України з
питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко
в
Давосі
зустрівся
керівниками "АрселорМіттал" та Cargill

з

Президент України Петро Порошенко провів зустрічі у
Давосі з керівниками низки великих західних компаній,
зокрема, "АрселорМіттал" та Cargill.

Стець закликав Генсека РЄ допомогти у
звільненні Сущенка і Семени
Міністр інформаційної політики Юрій Стець закликав Раду
Європи зробити активні кроки для захисту й звільнення
незаконно заарештованих росіянами...

Посол Азербайджану порівняв окупацію
Криму з подіями в Карабасі
Україна та Азербайджан є не тільки стратегічними
партнерами, а державами, які мають складну історію та у
різні часи змушені були виборювати свою незалежність...
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ПОЛІТИКА
Рада схвалила допуск іноземних військ в
Україну
Верховна Рада ухвалила Закон "Про схвалення рішення
Президента України про допуск підрозділів збройних сил
інших держав на територію України у 2017 році...

Балчун вітає рішення про передачу
Укрзалізниці під управління Кабміну
Керівник ПАО «Укрзалізниця» Войцех Балчун вітає
рішення Кабінету Міністрів України про передачу
Укрзалізниці в управління Уряду.

Україна перевозитиме небезпечні вантажі
за європейськими правилами
Україна приєдналася до Протоколу про внесення
поправок до Європейської угоди про міжнародне дорожнє
перевезення небезпечних вантажів.

Муженко сказав, що гальмує будівництво
нового корвета для ВМС. Ексклюзив
Головним проблемним питанням для завершення
будівництва є імпортозаміщення...

Садовий каже, що за кордоном є 10 міст
претендентів на львівське сміття
В разі, якщо полігони на території України не
прийматимуть львівське сміття, його будуть вивозити за
кордон, зокрема до Польщі.

ПРАВОПОРЯДОК
Вищий спецсуд відмовився переносити
справу Єфремова до Києва
Вищий спеціалізований суд прийняв рішення не
переносити розгляд справи в Печерський райсуд Києва...

Бійня під Радою: суд відклав на 3 лютого
розгляд по суті
Подільський районний суд міста Києва відклав на 3 лютого
розгляд справи стосовно 15 обвинувачених у масових
заворушеннях під Верховною Радою України 31 серпня...
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Справа Мартиненка: НАБУ продовжить
розслідування схеми на мільйони євро
Досудове
розслідування
за
фактами
отримання
неправомірної вигоди при закупівлях державного
підприємства "НАЕК "Енергоатом" обладнання у Skoda...

Стрілянина
в
Олевську:
поліція
встановила понад 30 учасників конфлікту
Поліція Житомирської області встановила понад 30
учасників збройного конфлікту, який стався вночі 16 січня в
місті Олевську.

Викрадення
ексофіцера
ФСБ:
підозрюваного залишили під арештом
Суд продовжив тримання під вартою ексдепутату
Харківської облради Володимиру Розсосі, який у листопаді
минулого року брав участь у викраденні Богданова.

АНАЛІТИКА
Як усі ми стаємо націоналістами...
Згадаймо, що націоналізм породив усі сучасні європейські
держави. І безліч держав на інших континентах...

Чому наш футбол все ще живий
Незважаючи на суцільну «оптимізацію», від’їзд більшменш
пристойних футболістів та борги, українські клуби
відмовляються помирати

СУСПІЛЬСТВО
Нацрада перевірить СТБ через скандальну
"Битву екстрасенсів"
Щодо дотримання норм законодавства під час трансляції
програми, в якій брали участь російські військові 
Артеменко...

Українців у італійському
лавиною не було  МЗС

готелі

під

Епіцентр землетрусу розташувався за 7 кілометрів від
міста Аматріче. На момент сходження лавини в готелі
перебувало до 30 осіб.
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