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ТОП
Україна повинна мати право голосу в угоді
між США та РФ  МЗС
Україна повинна мати право голосу в будьякій угоді,
укладеній між Росією
і Сполученими Штатами,
спрямованій на припинення насильства в східній Україні.

У
Бахчисараї
обшукують
будинок
кримськотатарських активістів Салієвих
У Бахчисараї окупаційна влада провела обшук у будинку
кримськотатарської активістки Зодіє Салієвої та її сина
Сейрана Салієва. Про це на своїй сторінці...

Світовий конгрес українців теж виступив
на захист Супрун
В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун
доклала значних зусиль до проведення в Україні рішучих
реформ. Про це заявив президент Світового конгресу...

Аваков
анонсував
звіт
розслідування вбивства Шеремета

щодо

Тільки міністр внутрішніх справ і керівники слідчої групи
володіють інформацією щодо розслідування справи за
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фактом вбивства журналіста Павла Шеремета.

ПОЛІТИКА
Ветерани АТО продовжують блокувати
вантажні поїзди на Донбасі
Ветерани АТО продовжують блокувати на залізниці
вантажні поїзди на Донбасі, що перевозили вантажі між
окупованими і неоккупированными територіями.

Омелян
передав
правоохоронцям
документи щодо корупції в "Укрзалізниці"
В правоохоронні органи були передані документи щодо
корупції в "Укрзалізниці". Про це заявив глава Міністерства
інфраструктури України Володимир Омелян...

Аваков оприлюднив свою едекларацію за
минулий рік
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував
на своїй сторінці в Facebook електронну декларацію за
2016 рік. Він також дав відповідне посилання ...

Раді пропонують саджати корупціонерів
довічно
Група "Народний контроль" зареєструвала законопроект
щодо довічного ув'язнення для корупціонерів. Про це
повідомив народний депутат Дмитро Добродомов...

«Суд»
у
Сімферополі
вже
обирає
запобіжний захід адвокату Курбедінову
Окупаційна влада Криму обвинувачує затриманого в
четвер вранці адвоката Еміля Курбедінова в екстремізмі, і
суд у Сімферополі вже збирається обрати йому...

Биківнянські
вандали
мали
дискредитувати ОУН і УПА  Червак

намір

Бандити, які вчинили акт вандалізму в Биківні,
переслідують три цілі: поглумитися над могилами,
дискредитувати національновизвольний рух українців...

УКРАЇНА І СВІТ
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Резолюція ПАРЄ закликає допомагати
Україні й тиснути на Росію  МЗС
У контексті результатів розгляду та сьогоднішнього
ухвалення
резолюції
ПАРЄ
«Функціонування
демократичних інститутів в Україні»...

Жебрівський закликав ОБСЄ розмістити
озброєну місію в Новгородському
Голова
Донецької
обласної
військовоцивільної
адміністрації
Павло
Жебрівський
закликає ОБСЄ
розмістити свою озброєну місію в районі...

В Amnesty International розповіли про
затримання українських активістів на
Донбасі
Представники міжнародної правозахисної організації
Amnesty International задокументували в 2016 році дев'ять
фактів затримання бойовиками на Донбасі...

Міятович констатує погіршення ситуації з
медіа на Донбасі та в Криму
Представник української делегації у ПАРЄ, перший
заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко
повідомила, що спецпредставник ОБСЄ з питань...

Фельдман
пропонує
перенести
посольство України в Ізраїлі до Єрусалима
Народний депутат Олександр Фельдман (депутатська
група «Воля народу») зареєстрував проект постанови
«Про перенесення посольства України у Державі Ізраїль...

ЕКСКЛЮЗИВ
Стипендія, прийди!
Українські студенти Тетянин день не святкують  грошей
немає. Виші ще не встигли нарахувати стипендії по
новому. За старою звичкою частина українських молоді...

Війна зі ЗМІ: як Дональд Трамп програє
любов американців
Позиції Трампа у протистоянні з американськими
засобами масової інформації містять чимало вразливих
місць. У перший день після інавгурації...

СУСПІЛЬСТВО
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26 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні мучеників Єрміла і Стратоніка; плетіть макраме, а
не розрубуйте вузли. Сьогодні церква згадує мучеників
Єрміла і Стратоніка, які жили на початку IV століття...
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