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ТОП
У Берліні розповіли, про що Меркель
говоритиме з Порошенком
Президент України Петро Порошенко у понеділок, 30
січня, здійснить одноденний робочий візит до Берліна 
речниця уряду Німеччини Ульріке Деммер.

Курбедінова и Салієва заарештували
незаконно  Freedom House
Міжнародна правозахисна організація Freedom House
закликає негайно звільнити адвоката Еміля Курбедінова і
активіста Сейрана Салієва, незаконно заарештованих...

Пам'ять про Голокост є складовою
національної пам'яті українського народу 
МЗС
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту для України
сповнений особливого трагізму і болю, а пам'ять про цю
трагедію сьогодні є складовою національної пам'яті...

Радбез визначився з оборонним
замовленням на 9 мільярдів
http://archive.sendpulse.com/40a84905/?_ga=1.203053847.749141032.1485419470
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Рада національної безпеки під головуванням Президента
Петра Порошенка розглянула державне оборонне
замовлення на 2017 рік.

Міжнародна і Європейська федерації
журналістів вимагають звільнити Сущенка
й Семену
Дві впливових міжнародних медіаорганізації  Міжнародна
і Європейська федерації журналістів.

СХІД
Ескалація в АТО: бойовики знову гатять із
"Градів" та ствольної артилерії. Карта
Бойова обстановка на Луганському й Маріупольському
напрямках стрімко загострюється  полковник Олександр
Мотузяник.

В ОБСЄ попередили про можливість
хімічної катастрофи на Донбасі
Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг
зазначив, що на Донбасі розташовані хімічні заводи та інші
об'єкти, які, у разі влучення снаряду, можуть стати...

Мінські
перемовники
звільнення заручників

обговорили

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи
(ТКГ) провела у четвер відеоконференцію з питання
звільнення заручників.

УКРАЇНА І СВІТ
СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну
меру Перемишля
Служба безпеки України вирішила скасувати заборону на
в’їзд в Україну меру польського міста Перемишля Роберту
Хомі.

Франція є останньою країною в ЄС, яка
гальмує безвіз Україні  Гармс
Три роки після початку війни на сході України Європа вже
краще розуміє стратегію Росії. Євросоюз повинен швидко
http://archive.sendpulse.com/40a84905/?_ga=1.203053847.749141032.1485419470
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скасувати візи для українців, але поки що немає
конкретної

Японія допоможе Україні налагодити
інформування в надзвичайних ситуаціях
Японія
передасть
свій
досвід
інформування
в
надзвичайних ситуаціях Суспільному мовнику України.
Про це йшлося на зустрічі керівництва Міністерства
інформаційної політики України з послом Японії.

В Україні може з’явитися арабський банк
Українськоарабська ділова рада запропонувала створити
в Україні банк зі 100% капіталом арабських бізнесменів.

ПОЛІТИКА
Адвокат Януковича відмовився
уточнену підозру у держзраді

брати

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури
України підготувала уточнену підозру...

Супрун заявляє про тиск правоохоронців
на МОЗ
Супрун заявляє про тиск з боку правоохоронних органів на
МОЗ через передачу всіх закупівель ліків міжнародним
організаціям.

Гройсман сказав,
львівське сміття

куди

вивозитимуть

Прем'єрміністр Володимир Гройсман сказав, яку саме
ділянку виділено під новий сміттєвий полігон на Львівщині.

Полозов
поскаржився
на
адвокатські палати РФ і Москви

ФСБ

в

Російський адвокат Микола Полозов відвідав російську
Федеральну палату адвокатів і Адвокатську палату
Москви, де подав відповідні заяви за фактом незаконних...
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У Москві помер колишній ватажок
бойовиків Болотов  ЗМІ
"Народний губернатор Луганщини", колишній ватажок
терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов помер у
Москві.

Розгляд апеляції на арешт
відклали на невизначений час

Єфремова

Засідання у справі Олександра Єфремова, розгляд скарги
його захисту знову перенесли. Цього разу через те, що
голова суду у справі перебуває на лікарняному.

ЕКСКЛЮЗИВ
США – Китай – Росія: третього зайвого не
буде. Аналітика
Стосунки у «трикутнику» найбільших держав світу можуть
кардинально помінятися...

Віктор
Мазярчук,
керівник
економічного та фінансового
Верховної Ради. Інтерв'ю

офісу
аналізу

Ремонт горищних приміщень окремим рядком Бюджету –
це вже перебір. Офіс економічного та фінансового аналізу

СУСПІЛЬСТВО
Львівському сміттю тепер можна написати
у Твіттері
В акаунті львівські гумористи розміщують жартівливі та
саркастичні дописи про невивезені відходи у Львові, фото
та адреси".

Українські “білі” хакери обійшли 12 тисяч
команд у світовому рейтингу
Українська ITкоманда dcua у 2016 році очолила світовий
рейтинг CTFtime серед спеціалістів із кібербезпеки.

Герб і якір: військові моряки підтримали
#22РushUpChallenge
Військові моряки сформували живі фігури герба України і
якоря, підтримавши флешмоб #22РushUpChallenge.
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СПОРТ
Юлія Джима завоювала "золото"
чемпіонаті Європи з біатлону

на

Українка Юлія Джима виграла золоту медаль на чемпіонаті
Європи з біатлону, який приймає ДушнікиЗдруй (Польща).
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