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ТОП
ПАРЄ вимагатиме звільнення Сущенка –
проект резолюції
Про це йдеться у проекті резолюції "Напади на журналістів
та свобода ЗМІ в Європі", яка буде обговорена і
проголосована у вівторок, 24 січня.

Порошенко запровадив окрему військово
повітряну зону над Донбасом
Президент Петро Порошенко своїм указом запровадив ще
одну  четверту військовоповітряну зону "Схід".

Держзрада: ГПУ чекає Януковича у Києві
на допити 27 і 30 січня
Згідно з повістками, Януковича викликають у приміщення
Головної військової прокуратури як підозрюваного у
державній зраді для ознайомлення з матеріалами...

Логвинського
ПАРЄ

обрали

віцепрезидентом

Народного депутата України Георгія Логвинського обрано
віцепрезидентом Парламентської асамблеї ради Європи.
http://archive.sendpulse.com/f74bd88a/?_ga=1.90979100.749141032.1485419470
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Педро Аграмунта переобрано на посаду президента
ПАРЄ

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко і Кальюлайд: Санкції проти РФ
мають тривати до повного виконання
"Мінська". Заява
Санкції можуть бути скасовані лише після повного
виконання мінських домовленостей та дотримання
міжнародного права  про це йдеться у спільній заяві.

Кальюлайд запевнила у підтримці України
в програмі Східного партнерства
Президент Естонії Керсті Кальюлайд наголосила, що
Естонія рішуче підтримує Україну в програмі Східного
партнерства та в намаганні отримати безвізовий режим з
ЄС.

Порошенко: Ми готові на рішучі дії для
визволення Сущенка, Сенцова та інших
Кілька тижнів тому Україна в односторонньому порядку 
звільнила 15 злочинців. Ми чекали відповідного кроку з
російського боку. Та не дочекалися  Порошенко.

Незаконні вибори в Криму: в Раді
зареєстрували проект звернення до ОБСЄ
Щодо Остаточного Звіту ОБСЄ/БДІПЛ за результатами
спостереження на виборах до Державної Думи
Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року.

Росії не буде на сесіях ПАРЄ в 2017 році 
Геращенко
Постійна делегація російської Державної думи не братиме
участь у пленарних засіданнях Парламентської асамблеї
Ради Європи (ПАРЄ) в 2017 році  Ірина Геращенко.

УКРАЇНА
АТО: в секторі "М" активізувалися
снайпери бойовиків. Карта
http://archive.sendpulse.com/f74bd88a/?_ga=1.90979100.749141032.1485419470
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На Маріупольському напрямку активізувалися снайпери
бойовиків. За добу в секторі "М" зафіксовано 23 ворожих
обстріли, зокрема 1 – з важкого озброєння.

Гройсман назвав своїх "класових ворогів"
Прем'єрміністр під час семінару "Економічний розвиток
регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій та
підвищення експортного потенціал" заявив, що вже у 2017
році буде створено Службу фінансових розслідувань.

НАЗК
пропонує
Петренку
ще
обговорити
порядок
перевірки
декларацій

раз
е

НАЗК запрошує міністра юстиції створити спільний
майданчик щодо моніторингу способу життя чиновників,
оскільки ситуація зайшла в глухий кут.

Після замаху на Геращенка, п'ять фракцій
ВР просять світ посилити тиск на Кремль
У зв'язку з розкриттям замаху на вбивство народного
депутата від «Народного фронту» Антона Геращенка
закликають міжнародне співтовариство посилити тиск...

Кернес приїхав на суд у Полтаву
У суді, де розглядається справа мера Харкова Геннадія
Кернеса і двох його охоронців, підозрюваних у викраденні,
катуванні і погрозі вбивством двом активістам харківського
Євромайдану, оголошено перерву до 13 лютого.

Порошенко призначив посла у Чехії
Президент України Петро Порошенко призначив послом
України в Чехії Євгена Перебийноса, який до цього
працював послом України в Латвії.

ЕКСКЛЮЗИВ
Багаті та круті: Хто є хто в уряді Трампа.
Аналітика
Короля робить свита. І Трампу добре відоме значення
цього вислову. В ході передвиборної кампанії, спілкування
з пресою, перших післявиборчих виступів він...
http://archive.sendpulse.com/f74bd88a/?_ga=1.90979100.749141032.1485419470
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Меркель ставить на Фійона. Аналітика
Цього тижня канцлер ФРН Ангела Меркель вирішила
прийняти в Берліні одразу двох французьких політиків 
президента Франсуа Олланда та його можливого
наступника Франсуа Фійона...

Тарас Кутовий: По ринку сільгоспземель
необдуманих кроків не буде. Інтерв'ю
Офіційного українського павільйону, через різні причини,
на найбільшій аграрній виставці Європи «Зелений
тиждень» немає.

СУСПІЛЬСТВО
Справа Хізб утТахрір: трьох кримських
мусульман етапували з РостованаДону
Вивезли трьох кримських політв'язнів, четвертий, справу
якого збираються переглядати, залишився у СІЗО 
активістка Яна Гончарова.

Слідком РФ "шиє" справи п'ятьом
росіянам за причетність до "Правого
сектору"
Ныбито "всі п'ятеро росіян підтримують радикальні
погляди, а також ідеї фашизму й націоналізму"
і
направилися в Україну, де вступили до лав ПС.

СПОРТ
Українські
паралімпійці
виграли
медальний залік КС з лижних гонок та
біатлону
Паралімпійська збірна України стала першою у
медальному заліку Кубка світу2017 з лижних гонок та
біатлону. Усього у змаганнях взяли участь 18 країн.

Світоліна без боротьби вийшла
чвертьфіналу Australian Open

до

Українка Еліна Світоліна та австралієць Кріс Гуччоне
вийшли до 1/4 фіналу змішаного розряду на Відкритому
чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open)

"Динамо" і "Шахтар"  в топ30 кращих
клубів в історії Ліги чемпіонів
http://archive.sendpulse.com/f74bd88a/?_ga=1.90979100.749141032.1485419470
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Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" входять до
першої тридцятки футбольних клубів Європи в історії Ліги
чемпіонів УЄФА.
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