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ТОП
ГПУ розширило коло підозрюваних
вбивствах перших жертв Майдану

у

У розслідуванні перших вбивств активістів Євромайдану
Сергія Нігояна, Михайла Жизнєвського і Романа Сеника
було проведено додаткову експертизу, яка дала...

Курбедінова заарештували на 10 діб
У Криму адвокат Еміль Курбедінов визнаний винним в
адміністративному правопорушенні за статтею 20.3 КпАП.
Покарання: арешт на 10 діб  журналіст Наумлюк.

ПАРЄ засудила Росію за терористичну
діяльність в Україні  декларація
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла
декларацію, в якій засудила Росію за терористичну
діяльність в Україні.

НБУ вирішив
ставку

не

змінювати

облікову

НБУ прийняв рішення не змінювати облікову ставку та
залишити її на рівні 14%  голова Нацбанку Валерія
Гонтарева.
http://archive.sendpulse.com/f1b9d77e/?_ga=1.258285324.749141032.1485419470
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Українка отримала престижну математичну
премію  за "прорив у просторі"
Українська вчена Марина В’язовська отримала «Премію
Салема 2016» – престижну математичну премію, яку
щороку присуджують...

СХІД
Бойовики гатять з реактивної артилерії.
Штаб АТО назвав "гарячі точки"
Окупаційні війська за минулу добу вперше цього року
гатили з реактивної артилерії по позиціях ЗСУ в районі
ділянки фронту Красногорівка  Мар'їнка.

Тука не виключає силового варіанту
розблокування залізниці на Донбасі
Правоохоронні органи повинні втрутитися в ситуацію з
блокуванням представниками ветеранів АТО залізничного
сполучення ЛуганськЛисичанськПопасна.

Тристороння група обговорила
Донецької фільтрувальної станції

роботу

Основна увага була приділена безперебійній роботі
Донецької фільтрувальної станції  прессекретар
представника України у Тристоронній контактній групі
Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

Росія готується перекинути на Донбас ще
шість "гумконвоїв"
Черговий "гуманітарний" конвой на окупований Донбас
буде відправлений до кінця місяця  глава МНС РФ
Володимир Пучков.

УКРАЇНА І СВІТ
МВФ
не
виключає
рішення
український транш за кілька тижнів

про

Якщо українська сторона швидко вирішить всі технічні
питання для завершення третього огляду за програмою
розширеного фінансування МВФ...
http://archive.sendpulse.com/f1b9d77e/?_ga=1.258285324.749141032.1485419470
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Клімкін
анонсував
зустріч
представниками адміністрації Трампа

з

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує
зустрітися з представниками адміністрації президента
Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в лютому...

У МЗС назвали "довільним трактуванням"
підводку Reuters до коментаря Зеркаль
Слова про те, що Трамп може виключити Київ з
переговорів щодо Донбасу, є довільним трактуванням з
боку агентства Reuters  речник МЗС Мар'яна Беца.

У МЗС пояснили, чому Крим вже фактично
є "островом несвободи"
Російська
Федерація
вже
фактично
перетворила
окупований Крим на "острів несвободи", придушуючи всі
свободи і права людина на півострові  речник МЗС
Мар'яна Беца.

МІП, Посольство Японії та Укрінформ
запускають
інформаційну
програму,
присвячену Року Японії в Україні
Міністерство інформаційної політики України, Посольство
Японії в Україні та Укрінформ запускають інформаційну
програму, присвячену Року Японії в Україні.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Уповноважений ВР з прав
зустрілася з дружиною Сущенка

людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія
Лутковська зустрілася з дружиною незаконно затриманого
у Москві власного кореспондента Укрінформу...

Полозов заявляє про новий виток
репресій проти членів Меджлісу в Криму.
Відео
"Зачистки адвокатів" в Криму є підготовкою до відкриття
кримінальних проваджень стосовно членів Меджлісу
кримськотатарського народу.

ЄСПЛ: Росія — європейський «лідер» з
порушень прав людини

http://archive.sendpulse.com/f1b9d77e/?_ga=1.258285324.749141032.1485419470

3/6

27.01.2017

Єдина країна (вечірня)  26.01.2017

У 2016 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
найбільше рішень про порушення Європейської конвенції
з прав людини ухвалив відносно Росії.

БЕЗПЕКА
Укроборонпром: на "Дозори", "Оплоти" та
іншу сучасну техніку не вистачає грошей
Українські військові не отримують сучасні танки "Оплот",
бронемашини "ДозорБ" та іншу новітню техніку через
недофінансування.

Порошенко підписав закон про допуск
іноземних військ в Україну
Глава держави підписав закон про допуск підрозділів
збройних сил інших держав на територію України у 2017
році для участі у багатонаціональних навчаннях

ЕКСКЛЮЗИВ
Яцек Ключковський, колишній
Польщі в Україні. Інтерв'ю

посол

Для Польщі Україна завжди буде у тренді...

КіберКГБ:
Росія
просторі. Аналітика

в

інформаційному

Французький дослідник  про перспективи світової
кібернетичної війни...

Чи готовий «дружити» з Путіним новий
президент Болгарії? Аналітика
Перший закордонний візит Радев запланував до
Брюсселя, де зустрінеться з Юнкером, Туском і
Столтенбергом.

ПРАВОПОРЯДОК
Підозрюваний у хабарництві член ВРЮ
"запроторив" посередника до психлікарні 
Сарган
Член ВРЮ Павло Гречківський з метою уникнення
відповідальності за шахрайство помістив свого поплічника
http://archive.sendpulse.com/f1b9d77e/?_ga=1.258285324.749141032.1485419470
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Московський суд відхилив апеляцію
«кримського диверсанта» Панова
Московський міський суд, розглянувши апеляційну скаргу
"кримського диверсанта" Євгена Панова, відмовив у її
задоволенні.

Боєць
"Грузинського
легіону"
Церцвадзе вийшов із СІЗО

Гія

Грузинський доброволець Гія Церцвадзе, який у 2014
2015 рр. воював у АТО, а в Росії його звинувачують у
вбивстві, вийшов із Лук'янівського СІЗО.

Голова СБУ каже, що справи Геращенка та
Шеремета не пов'язані
Свідчень заарештованих, які намагалися вчинити замах на
народного депутата Антона Геращенка, достатньо для їх
ув'язнення.

СУСПІЛЬСТВО
У
новій
релігійній
раді
Всеукраїнську раду церков
клубом

назвали
закритим

Новостворена Всеукраїнська Рада релігійних об'єднань
звинувачує Всеукраїнську раду церков і релігійних
об'єднань (ВРЦіРО) у небажанні приймати нових членів...

Близько 80% киян у 1950х спілкувались
українською — документ ЦРУ
Центральне розвідувальне управління США опублікувало
розсекречену доповідь, яка констатує, що в 1950х роках
вісім з десяти розмовляли українською...

На Хрещатику відкрили меморіальну
дошку політв’язню Макуху
який першим з українців вчинив акт самоспалення на знак
протесту проти тоталітарного комуністичного режиму в
Україні...

В Україні подорожчає вода
Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила
тарифи на послуги центрального водопостачання та...
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РЕЗОНАНС
Мазут у Дніпрі: взяли проби води, засідає
комісія
Ситуація з ймовірним забрудненням нафтопродуктами
акваторії Дніпра знаходиться на контролі  Державне
агентство водних ресурсів України.
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