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ТОП
Сущенку продовжили арешт іще на три
місяці
Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт
незаконно затриманому в РФ журналісту Укрінформу
Роману Сущенку ще на три місяці.

ПАРЄ визнає успішність реформ в Україні,
але нагадує про корупцію
Парламентська асамблея ради Європи позитивно оцінила
прогрес реформ в Україні у складних умовах російської
агресії, але закликала активізувати та посилити боротьбу...

ПАРЄ відмовилася називати російську
агресію в Україні "громадянською війною"
Парламентська асамблея Ради Європи не підтримала
пропозицію
Європейських
об’єднаних
лівих
та
представників деяких інших радикальних сил включити...

Євросуд визнав доведеними заяви ЄС про
постачання Росією зброї на Донбас
Суду Євросоюзу ухвалив рішення про правомірність
запровадження обмежувальних заходів ЄС проти
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виробника засобів протиповітряної оборони російської
компанії АТ «Концерн ВКО «АлмазАнтей»..

МВФ знову відклав розгляд траншу для
України
Питання подальшого фінансування України відсутнє в
порядку денному засідань Ради директорів Міжнародного
валютного фонду, який розписаний до 3 лютого 2017 року.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко в інтерв’ю фінським ЗМІ: Путін
хоче підірвати довіру й роз'єднати ЄС
Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю фінським
Helsingin Sanomat та Iltalehti зазначив, що країни
Європейського Союзу мають переваги від членства...

Вандали
спаплюжили
польський
український цвинтарі у Биківні

і

МЗС
Польщі
направило
ноту
в
українське
зовнішньополітичне відомство з приводу осквернення
польських могил на території Національного...

Справа
Сущенка:
суд
відмовився
приймати документ українською  адвокат
Суд відмовився приймати лист від ГУР МОУ, в якому
заявлено, що Сущенко не є їх співробітником  адвокат
Фейгін.

Порошенко закликає Європарламент
надати Україні автономні торговельні
преференції
Президент України Петро Порошенко під час телефонної
розмови привітав Антоніо Таяні з обранням на посаду
президента Європарламенту.

Полозова відпустили. На допиті в ФСБ він
не сказав ані слова  журналіст
Затриманого ФСБ в окупованому Криму адвоката Ільмі
Умерова Миколу Полозова відпустили  Антон Наумлюк.
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ФСБ готує Умерову обвинувачення "в
новій редакції"
В окупованому Криму заступнику голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ільмі Умерову ФСБ готує
обвинувачення "в новій редакції".

УКРАЇНА
АТО: бойовики з Донецька накрили
мінометним вогнем Невельське. Карта
Обстріли
бойовиками
позицій
сил
АТО
на
Маріупольському напрямку минулої доби найактивніше
велися на ділянці ПавлопільШирокине  Мотузяник.

Гройсман — Омеляну: У вас немає досвіду
на залізниці
Прем’єрміністр України Володимир Гройсман вважає, що
міністр інфраструктури Володимир Омелян не має
перешкоджати роботі Укрзалізниці.

У Раді вже є 22 законопроекти щодо
автівок з іноземною реєстрацією 
Южаніна
Про це заявила голова Комітету з питань податкової та
митної політики, нардеп від фракції БПП Ніна Южаніна.
...

Нацбанк узгодив правила "Платисервісу"
Національний
банк
України
узгодив
правила
внутрішньодержавної платіжної системи "Платисервіс" та
видав платіжній організації цієї системи ТОВ "Платисервіс"
(м. Київ) свідоцтво від 24 січня 2017 року.

Фірташ може втратити Запорізький титано
магнієвий  САП подала позов
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала новий
позов щодо розірвання договору про заснування ТОВ
«Запорізький
титаномагнієвий
комбінат»
до
Господарського суду міста Києва.

Крищенко, як і Троян, теж вийшов із
конкурсу на посаду голови Нацполіції
Заступник голови Національної поліції Українпи 
начальник головного управління Нацполіції у Києві Андрій
Крищенко зняв свою кандидатуру з конкурсу на посаду
голови Нацполіції України.
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НАБУ затримало керівника "Об’єднаної
гірничохімічної компанії"
НАБУ затримало керівника ПАТ "Об’єднана гірничохімічна
компанія" за підозрою у завданні підприємству 300 млн
грн збитків.

НАЗК перевірить роботу Лещенка в
Українському католицькому університеті
Національне агентство з питань запобігання корупції
просить Український католицький університет надати
інформацію щодо співпраці з народним депутатом
Сергієм Лещенком.

ЕКСКЛЮЗИВ
Закон про державну мову
радикальним. Аналітика

має

бути

Наслідки трьохсотлітньої примусової русифікації без
примусу не викоріниш. 19 січня у Верховній Раді...

Новий міністр оборони США: «Скажений
пес» супроти Кремля. Аналітика
Джеймс Маттіс  давній критик Кремля, ідеологічно він не
готовий сприйняти погляди Трампа щодо зближення з РФ.

Номінанти на 89й Оскар: «за» і «проти».
Аналітика
Кінематографічна «розстановка сил» перед визначенням
володарів цьогорічного «Оскара», що станеться в ніч на 27
лютого.

СУСПІЛЬСТВО
В'ятрович: Вандали у Биківні "наслідили",
як у Гуті Пеняцькій
Невідомі вандали, які у Биківні осквернили український і
польський меморіали жертвам НКВС, залишили сліди,
схожі на ті, що у селі Гута Пеняцька Льівської області.

"Корупційний" індекс: в українському
Transparency прокоментували результати
У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік
Україна отримала 29 балів із 100 можливих. Це на два
бали більше, ніж у попередній рік, але недостатньо...
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Найбільше
хабарів
українці
медикам та освітянам  Бекешкіна

несуть

Медицина і освіта залишаються тими галузями в Україні,
де є найбільш усталеною практика давання хабарів 
директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька...

Українські
винаходів

школярі

запатентували

160

Українським школярам видано 160 патентів на винаходи в
різних галузях науки та техніки  заявмла міністр освіти
Лілія Гриневич на світовому освітньому форумі.

Премія "Українська книжка року" назвала
номінантів
Претендентів на щорічну премію Президента України
"Українська книжка року" за 2016 рік оголосили в середу у
Києві.

СПОРТ
Китайці купили український футбольний
клуб
Професійний футбольний клуб «Суми» до кінця
нинішнього сезону передали в управління китайській
інвестиційній компанії Smart Mentor...
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