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ТОП
ПАРЄ вимагає від Росії звільнити Сущенка
Парламентська
асамблея
Ради
Європи
вимагає
звільнення протиправно заарештованого у Москві
власного кореспондента Укрінформу Романа Сущенка...

В Укрінформі
телебачення

презентували

Суспільне

Відтепер в Україні більше немає державного внутрішнього
мовника.
Державним
у нас залишається
лише
іномовлення, яким опікується Міністерство інформаційної
політики  Вікторія Сюмар.

Ярош:
СБУ
"компрадорського
Документ

перевірить
паразита"

слова
Пінчука.

Служба безпеки України перевіряє висловлювання
українського бізнесмена Віктора Пінчука в рамках
розслідування кримінального провадження за трьома
статтями Кримінального кодексу.

Справа Онищенка: НАБУ затримала екс
керівників «Укргазвидобування»
http://archive.sendpulse.com/6005e22f/?_ga=1.1702711.749141032.1485419470
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Детективи НАБУ 24 січня під процесуальним керівництвом
прокурорів САП затримали двох колишніх заступників
голови правління та одного з начальників управління ПАТ
"Укргазвидобування"

УКРАЇНА І СВІТ
Підстав для зняття санкцій з РФ немає 
президент Фінляндії
Про це заявив Президент Фінляндії Саулі Нііністьо на
спільній пресконференції з Президентом України Петром
Порошенком у Гельсінкі.

Україна готова долучитися до
боротьби з гібридними загрозами

Центру

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під
час спільної пресконференції у Гельсінкі з Президентом
Фінляндії Саулі Нііністьо.

Звільнення
заручників:
Порошенко
попросив президента Фінляндії натиснути
на Москву
Порошенко закликав президента Фінляндії посилити тиск
на Росію для звільнення українських заручників як з
окупованої території, так і з російських в'язниць.

Порошенко закликав парламент Фінляндії
визнати
Голодомор
геноцидом
українського народу
Про це Президент України заявив під час зустрічі зі
спікером Едускунти (Парламенту) Фінляндії Марією
Лохелою

Хан упевнений, що рішення про безвіз для
України буде за дватри місяці
Скасування візового режиму з Євросоюзом для України і
Грузії може статися за дватри місяці  заявив єврокомісар
під час дебатів на зимовій сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

Геращенко:
знайшлося
Донбасу

У президента
слів співчуття

http://archive.sendpulse.com/6005e22f/?_ga=1.1702711.749141032.1485419470
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У своєму виступі на початку січневої сесії ПАРЄ президент
Педро Аграмунт звернув увагу на теракти в різних країнах
світу, висловив співчуття родинам загиблих дітей...

Туск має подивитись українцям у вічі 
глава канцелярії прем'єра Польщі
Про це в ефірі телеканалу tvp.info заявила у вівторок глава
канцелярії польського прем'єра Беата Кемпа, коментуючи
оприлюднення розсекреченого документу МЗС Польщі від
2008 року.

УКРАЇНА
Доба в АТО: втрат немає, двоє бійців
поранені
За
минулу
добу
на
Сході
України,
жоден
військовослужбовець ЗСУ не загинув, двоє військових
отримали поранення  Мотузяник.

Бойовики насідають в районі Троїцького і
на підступах до Маріуполя. Карта
Районами основних бойових дій на Маріупольському
напрямку були рубежі оборони поблизу Красногорівки та
східні підступи до Маріуполя.

Росія формує батальйон у 50 кілометрах
від українського кордону  Генштаб
Керівник багатонаціональної інспекційної групи України
полковник Олексій Вершигора заявив, що на відстані 50 км
від українського кордону Росія формує новий батальйон.

ОБСЄ
змінює
концепцію
роботи
спостерігачав на Донбасі – Апакан
Збройні сили України готові й надалі надавати підтримку і
сприяння спостерігачам від ОБСЄ на Донбасі.

Бойовики відібрали
телекомпанії Ахметова

донецьку

філію

Телекомунікаційна група Vega, яка належить Рінату
Ахметову, втратила можливість управління обладнанням
на неконтрольованій території Донецької області.

http://archive.sendpulse.com/6005e22f/?_ga=1.1702711.749141032.1485419470
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Конкурс на голову Нацполіції: Троян і
Крищенко не з'явились на тестування
Тимчасово виконуючий обов'язки голови Нацполіції
України Троян та керівник столичного управління
Нацполіції Крищенко не з'явились на тестування, що
відбувається в межах конкурсу на посаду голови
відомства.

Проти ексватажка бойовиків Губарєва
розпочали заочне розслідування
ГПУ погоджено клопотання слідчих Служби безпеки
України щодо початку процедури спеціального досудового
розслідування щодо громадянина України  лідера так
званого «народного ополчення Донбасу»

ЕКСКЛЮЗИВ
«У Гамерицькі краї». Заробітчанство:
загроза чи панацея? Аналітика
Експлуатація закордонних робітників перетворилася у
Європі на надприбутковий бізнес. Закарпатці  на вістрі
цього трафіку...

Нерівність доходів поукраїнськи: «гірше»,
ніж у Гондурасі, «краще», ніж у Швеції.
Аналітика
Міжнародна статистика стверджує, що прірва між
доходами багатих та бідних в Україні зменшується. Ми
щось пропустили?

СУСПІЛЬСТВО
Цензура в окупованому Криму:
"Історична правда" заблокований

сайт

Редакція сайту "Історична правда" звернулася до
правозахисних організацій через протиправне обмеження
його роботи в окупованому Росією Криму.

Під Кабміном "гудуть" власники авто з
іноземними номерами
Представники ГО "АвтоЄвроСила" вимагають прийняття
законопроекту 5567, для врегулювання використання
машин з іноземною реєстрацією.

Нацрада відмовила "112" в ліцензії через
"зміїну" структуру власності
http://archive.sendpulse.com/6005e22f/?_ga=1.1702711.749141032.1485419470
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Вони зробили кільцеву таку структуру власності, як змія,
що хапає себе за хвіст. І вони один в одного володіють
собою  заступник голови Нацради Уляна Фещук.

У Facebook показали першу серію
телепроекту "Нові герої Донбасу". Відео
На офіційній сторінці формації "Фабрика думки "Донбас" у
Facebook оприлюднена перша серія телепроекту "Нові
герої Донбасу".
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