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Специфіка росподілу ключових 
новин по регіонах

Відсоток всеукраїнських новини 
серед ключових у регіоні

Карпатський регіон 21,0% 28,5%
Слобожанщина 16,6% 16,4%

Південний регіон 16,3% 22,6%
Східний регіон 12,9% 11,0%

Дніпровський регіон 12,7% 11,1%

Київський регіон 7,0% 4,8%
Регіон "Полісся" 6,9% 22,7%

регіон "Поділля" 6,7% 24,9%
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Карпатський регіон 0,05% 1,31% 1,72% 4,02% 8,02% 0,71%  2,03% 1,40% 1,78% 0,96% 3,15%  0,19% 0,93% 3,26%
Слобожанщина 0,17% 0,49% 0,73% 2,81% 9,46% 0,52%  2,36% 1,87% 3,02% 3,15% 2,84%  0,21% 1,80% 3,36%
Південний регіон 0,95% 1,31% 0,95% 5,47% 6,42% 0,88%  1,02% 2,19% 2,89% 2,54% 3,49%  0,21% 1,59% 2,54%
Східний регіон 0,36% 0,54% 0,36% 5,72% 5,58% 0,18%  1,92% 2,81% 1,56% 8,08% 1,30%  0,40% 1,25% 3,53%
Дніпровський регіон 0,45% 1,64% 1,05% 4,73% 9,64% 0,14%  1,18% 3,09% 1,05% 1,45% 2,45%  1,05% 1,27% 3,32%
Київський регіон 0,00% 0,11% 0,38% 2,22% 4,93% 0,57%  0,44% 0,36% 0,22% 0,05% 1,01%  0,03% 0,08% 0,55%
Регіон "Полісся" 0,08% 0,92% 0,84% 3,27% 9,48% 1,09%  1,17% 1,17% 2,27% 0,67% 2,27%  0,34% 1,51% 2,68%
регіон "Поділля" 0,17% 0,60% 0,35% 4,92% 7,69% 1,64%  1,30% 1,04% 1,12% 1,21% 2,42%  0,43% 0,95% 3,28%
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Регіон «Полісся»  (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)

Волинська область
Європа позитивно оцінює реформи в Україні, — 
Порошенко
Кордон України перетнула новітня техніка РФ
Лідери фракцій коаліції влаштували екстрену нараду 
щодо відставки Яценюка - ЗМІ
Порошенко віддав Roshen до кінця президентства
Порошенко закликав народних депутатів підтримати 
зміни до закону про заочне правосуддя
Порошенко звільнив командувача сухопутних військ ЗСУ
Президент планує змінити голів Київської і Волинської 
ОДА
Рейтинг довіри: як Порошенко став гіршим за Януковича
Російські книги можуть потрапити під заборону в Україні
У «Правому секторі» заявили про намір знищити «режим 
Порошенка»
У лютому Порошенко з робочим візитом поїде до 
Німеччини
Україна найближчим часом отримає 1,7 млрд. від МВФ
Україна очікує скасування віз ЄС до середини року
Четверо волинян отримали нагороди від Порошенка
Яценюк назвав причини відключення світла в Україні
Яценюк наказав викрити заправки, які «бодяжать» бензин

Житомирська область
Порошенко поручил Яценюку незамедлительно увеличить 
зарплаты АТОшникам
Вакарчук звернувся до Порошенка з різкою заявою: Пане 
Президенте, де зміни в країні? ПОВНИЙ ТЕКСТ
Відбулася прес-конференція Президента України Петра 
Порошенка
Геннадій Зубко: «Зацікавленість громад у розвитку – запорука 
виходу країни з економічної кризи»
Кабінет Міністрів придумав, як обійти транзитне ембарго РФ
Кабмін затвердив план заходів з адаптації до мирного життя 
учасників антитерористичної операції
Лідер Батьківщини заявила, що відмовилась очолювати 
коаліцію
Обігнав регіоналів: Яценюк очолив рейтинг народної антипатії
ПЛАН РЕФОРМ: ВТОРОСОРТНЫЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ!
Порошенко заявил о готовности объявить еще одну волну 
мобилизации
Президент каже, що не контролює активів своєї кондфабрики 
"Roshen"
Президент назвав одним із досягнень 2015 року створення 
нових правоохоронних органів
Президент посмертно відзначив державними нагородами 
чотирьох військових з Житомирщини
Президент України визначив головні пріоритети роботи у 
нинішньому році
Сядет ли в тюрьму Порошенко?
У Житомирській області посадовці, які продавали 
торфобрикети, «нагріли» державу на 9,4 млн грн
Ууволены скандальный судья Киреев и еще трое
Хто замінить "ворога українського села" губернатора 
Машковського?
Через Житомирщину проходить новий експериментальний 
напрямок "Шовкового шляху"
Яценюк брехун?

Рівненська область
Голова Верховної ради Гройсман поставив місто 
з Рівненщини в приклад всій Україні
Обласна рада звернулася до Уряду та 
Парламенту
Обласні депутати з простягнутою рукою поїдуть 
просити гроші у Яценюка
Порошенко підписав закон, що розкриває 
банківську таємницю
Президент нагородив чотирьох військових з 
Рівненщини – посмертно
Пробний торговий маршрут в обхід Росії 
запустять 15 січня
Рівнерада звернеться до ВРУ через бюджет
Сьогодні прес-конференція Петра Порошенка 
(онлайн-трансляція)
У Рівному вимагатимуть відставки Яценюка
У цьму році планують збільшити надходження 
до обласної казни майже на 70 млн. гривень
Яценюк розповів про корупцію у 
держзакупівлях: 50 мільярдів щороку



Регіон «Полісся» (теми, пов’язані з корупцією)

Рівненська область
Антикорупціонер заявив про необхідність відставки президента
Бюджет України планують поповнити на 1,5 мільярда завдяки 
легалізації бурштиновидобутку
Журналісти виграли апеляцію у справі оприлюднення 
декларації екс-депутата Рівненської облради
Ковальчук прокоментував інформацію про хабарництво в 
закладі облради
Лідер рівненського Правого сектору Роман Коваль: "У владі 
потрібні справжні патріоти"
На Рівненщині скерували до суду 64 кримінальні провадження 
про корупцію
Перше пришестя: суперсекретний візит Порошенка на 
Рівненщину
Президент урочисто відкрив оновлений корпус 
Володимирецької районної лікарні
Про нововведення у роботі Мін’юсту розповіли у Рівному
Рівненський нардеп Лозовий: «Максимов шкодуватиме про цей 
позов»
У Рівному вимагатимуть відставки Яценюка
У Рівному на комунальну газету та чиновницьку «джинсу» 
хочуть виділити понад 600 тисяч
У Рівному презентували «Відкритий бюджет»
У Рівному шукатимуть гроші на освітлення пішохідних переходів 
(+ перелік вулиць)
Яценюк розповів про корупцію у держзакупівлях: 50 мільярдів 
щороку

Житомирська область
Вакарчук звернувся до Порошенка з різкою заявою: Пане 
Президенте, де зміни в країні? ПОВНИЙ ТЕКСТ
Депутатська комісія не підтримає бюджет Житомирської 
області на 2016 рік через непрозоре фінансування 
громадських організацій
НАБУ не хоче розслідувати напад на фабрику "ЖЛ" – Ігор 
Бойко
НАБУ розпочало перевірку інформації щодо розтрати 
державних коштів у Мінекології 21 січня
ПЛАН РЕФОРМ: ВТОРОСОРТНЫЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ!
Президент назвав одним із досягнень 2015 року створення 
нових правоохоронних органів
Реформа №1. Чи може Україна перестати жити в борг і 
стати сильнішою
У Житомирі уповноважений з питань корупції мав 
перевірити статки посадовців, але поки зупинився на 
деклараціях

Волинська область
Екс-нардеп від Волині хоче публічного допиту в НАБУ
На Любомльщині голова сільської ради попався на 
корупції
Озброєні молодики в балаклавах увірвалися до 
центрального офісу УКРОПу
Оточення Порошенка готується до тіньової 
приватизації енергетики України - ЗМІ
Порошенко закликав народних депутатів підтримати 
зміни до закону про заочне правосуддя
Самопоміч відкликає свого міністра з Кабміну і 
пропонує переобрати уряд
Антикорупціонер заявив про необхідність відставки 
президента
Бюджет України планують поповнити на 1,5 мільярда 
завдяки легалізації бурштиновидобутку
Вакарчук звернувся до Порошенка з різкою заявою: 
Пане Президенте, де зміни в країні? ПОВНИЙ ТЕКСТ
Депутатська комісія не підтримає бюджет 
Житомирської області на 2016 рік через непрозоре 
фінансування громадських організацій
Журналісти виграли апеляцію у справі 
оприлюднення декларації екс-депутата Рівненської 
облради
Ковальчук прокоментував інформацію про 
хабарництво в закладі облради
Лідер рівненського Правого сектору Роман Коваль: 
"У владі потрібні справжні патріоти"
На Рівненщині скерували до суду 64 кримінальні 
провадження про корупцію
НАБУ не хоче розслідувати напад на фабрику "ЖЛ" – 
Ігор Бойко
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Карпатський регіон (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)

Закарпатська область
Великий "розвод по-українськи" від Прем’єр-міністра 
Арсенія Яценюка
ГПУ хоче масштабно перевірити "Правий сектор" і 
громадські рухи самооборони
Для децентралізації Закарпаття має отримати назад свої 
землі – Москаль
Закарпатський осередок "Просвіти" просить Порошенка 
припинити цькування українських патріотів
Купил валюту? Оставайся без субсидии! Порошенко 
подписал закон, позволяющий раскрывать банковскую 
тайну
Москаля можуть відправити послом в Угорщину чи 
Румунію - ЗМІ
Назревает очередной скандал? Порошенко поставил 
ультиматум Яценюку
Нардеп Чумак покинув фракцію БПП, щоб не залишатися з 
"компанією людей, яка валить антикорупційні ініціативи"
Поради прем'єра в прямому ефірі як не платити за 
комунальні послуги - це вирок усій системі державного 
управління – Балога
Порошенко в рекордні терміни підписав зміни регламенту 
Ради
Порошенко запропонує Раді оголосити чергову 
мобілізацію
Порошенко звільнив заступника голови СБУ, який виступив 
проти Шокіна
Порошенко назвав ключові реформи для України в 2016 
році
Порошенко назвав причини ймовірної війни з Росією
Порошенко подрался с вице-премьером России на встрече 
в Давосе

Порошенко признался, что "пора прекратить врать народу"
Президент України задоволений роботою губернатора 
Закарпаття
Россия готова закончить войну на Донбассе и поставила 
Украине условия

Івано-Франківська область
«Самопоміч» вимагає відставки Арсенія Яценюка
Арабські ГО закликали Порошенка запобігти репресій проти 
іноземців у Франківську
Виходець з Прикарпаття став суддею Конституційного Суду 
України (Фото)
Гроші Януковича будуть спрямовані на модернізацію ЗСУ – 
Яценюк
Депутатів Івано-Франківської міської ради просять висловити 
недовіру голові НБУ Валерії Гонтаревій
Житель Калуша отримав державну нагороду України медаль 
«Захиснику Вітчизни» за участь в АТО
З нагоди Дня Соборності Президент відзначив шістьох 
прикарпатців
Міністра екології та ще двох посадовців звільняють через 
корупцію
Міськрада нагадала Яценюку та Порошенку за втрачені для 
бюджету гроші
Міськрада Франківська просить Президента і парламент 
припинити конституційний шантаж
На Донбасі загинули 2269 військових, – Порошенко
На сайті президента розпочали збір підписів про 
припинення політичних репресій
Облрада звернеться до Кабміну з вимогою компенсувати 
втрачені через "новації" доходи обласного бюдже
Пенсійний вік в Україні не підвищуватиметься
Петро Порошенко візьме участь у всесвітньому 
економічному форумі в Давосі
Порошенка закликали позбавити громадянства російського 
олігарха
Порошенко: У 2016 році має бути відновлений суверенітет 
України на Донбасі
Президент заявив, що скасування призову до ЗСУ не буде
Президент звільнив ще одного високопоставленого 
прикарпатського чиновника
Президент перевів суддю з Вінниці на роботу в Івано-
Франківськ
Свободівці Івано-Франківська провели флешмоб проти дій 
уряду Яценюка (Фото)
Соцопитування: Політикою Порошенка незадоволені 70% 
українців
У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо 
розробки нової Конституції
У Порошенка назвали вартість російських активів Roshen
У Франківську "Правий сектор" провів марш за визволення 
політв’язнів (фото)
Франківські депутати закликали керівництво держави 
припинити політичні репресії

Чернівецька область
43% українців категорично проти дострокових виборів парламенту — 
Порошенко
В АП готується указ про звільнення 28 суддів
Гройсман підписав закон про вибори мера Кривого Рогу
Директор МВФ позитивно оцінила перспективу отримання Україною чергового 
траншу
ЗМІ: БПП вимагає відставки Авакова
Кабмін підготував розширений список санкційних товарів з РФ
Лідери фракцій домовилися заслухати звіт Яценюка. Про відставку не йшлося
Порошенко вважає Гонтареву гідною звання кращої глави центробанку в світі
Порошенко звільнив командувача сухопутних військ ЗСУ
Порошенко звільнив суддю Кірєєва
Порошенко знову обговорив Донбас з Меркель і Олландом
Порошенко їде до США для поглиблення взаємовідносин
Порошенко має намір заручитися підтримкою США для деокупації Криму
Порошенко назвав причини можливої війни з Росією
Порошенко обговорив візит Папи Римського з новим послом Ватикану
Порошенко обіцяє низку позовів щодо Криму за два тижні
Порошенко оголосив 2017-й роком Української революції 1917-21 рр
Порошенко підписав закон про відтермінування децентралізації
Порошенко про кривавий вибух у Стамбулі: тероризму немає виправдання
Порошенко проведе важливі зустрічі на форумі у Давосі
Порошенко розповів, коли очікувати транш від МВФ
Порошенко схвалив порядок передачі кримінальних проваджень від ГПУ до 
НАБУ
Порошенко: В Україні необхідно створити виробництво ракет і боєприпасів
Президент  пропонує залишити контроль над ГПУ парламенту
Президент вимагає від уряду збільшити зарплату військовим (лист)
Президент нарешті підписав закон про Державне бюро розслідувань
Президент України запевняє, що не має доступу до активів Рошен
Президент України назвав кількість загиблих українських бійців за час 
конфлікту на Донбасі
Президент України створив службу з деокупації Криму
Протягом двох тижнів в Україні пальне подешевшає ще більше
Російський філіал "Рошен" планують продати за 200 мільйонів доларів
РФ залишатиметься загрозою для України — Порошенко
Україна отримає від Швейцарії 200 мільйонів на поповнення золотовалютних 
резервів
Яценюк вимагає знизити ціни на бензин
Яценюк закликає банки збільшити кількість довгострокових кредитів у гривні
Яценюк назвав бізнесмена Григоришина агентом ФСБ
Яценюк: У 2016 році усі ліки Україна закупить через ООН



Карпатський регіон (теми, пов’язані з корупцією)

Львівська область
Активісти правих організацій облили кров’ю магазин Roshen у центрі Львова
Березовець: Ліквідація податкової міліції – вірне рішення Яценюка
В Україні хочуть створити Національну систему кібербезпеки
Викладачка ЛНУ ім. І. Франка Роксолана Зорівчак отримала орден княгині Ольги ІІІ 
ступеня
Від Порошенка вимагають ратифікації Римського статуту
Втрати від корупції у держзакупівлях становлять 50 млрд грн на рік, – Яценюк
Головою Бродівської РДА на Львівщині призначено Ореста Цигилика
До Порошенка звернулися щодо приміщення Російського центру на вул.Короленка у 
Львові
Дрогобицький мер закликав владу зупинити експеримент із профтехучилищами
ЗМІ: Порошенко закритим указом присвоїв генеральске звання антикорупційному 
прокурору
Ігор Луценко написав, про що йшлося на нараді Порошенка з головами фракцій 27 
січня
Кучма запропонував Кравчуку замінити його в Трьохсторонній контактній групі
Легендарному ветерану УПА вручили почесну державну відзнаку
Лутковська та правозахисники пропонують провести інвентаризацію умов у СІЗО
Львівська «Cвобода» вимагає скасувати бюджетні нововведення, які обкрадають 
місцеві громади
Львівська облрада закликала ВР виділити 1 млрд грн для ДП «Львіввугілля»
Львівська облрада звернулася до Яценюка: пропонує підвищити зарплати чиновникам
Львівська облрада не знайшла згоди щодо звільнення Корбана і політв’язнів
Першим віце-прем’єром може стати Віталій Ковальчук, – джерела
Петро Порошенко категорично проти неприйнятних для України ідей федералізму
Порошенко абстрагувався від Кононенка
Порошенко анонсує зустріч у Швейцарії з МВФ для отримання третього траншу
Порошенко відповів на петицію про підвищення зарплати вчителям
Порошенко вніс у Раду законопроект щодо змін до Конституції
Порошенко задоволений роботою Гонтаревої
Порошенко запропонував прем’єру переглянути розміри виплат військовим у зоні АТО
Порошенко заявив, що не допустить зриву голосування у ВР за децентралізацію
Порошенко заявив, що хоче змінювати структуру ГПУ, а не кандидатів на посаду 
генпрокурора
Порошенко збирається до Вашингтону
Порошенко звільнив командувача сухопутних військ ЗСУ
Порошенко звільнив скандального суддю Кірєєва
Порошенко зустрівся з Байденом
Порошенко і посол Ватикану обговорили підготовку візиту Папи Римського в Україну
Порошенко їде в Давос
Порошенко нагородив Вакарчука орденом Свободи

Порошенко обіцяє звільнити ще 28 суддів за вироки проти майданівців
Порошенко очікує вагомих кадрових змін у Кабміні
Порошенко передав Roshen в управління «сліпого трасту»
Порошенко підписав закон про Нацбюро розслідувань
Порошенко підписав скандальний закон щодо нової процедури змін до Конституції
Порошенко після зустрічі з Лагард висловив упевненість у позитивному результаті переговорів із МВФ
Порошенко призначив суддів Конституційного Суду
Порошенко провів телефонну розмову з Назарбаєвим
Порошенко проігнорував російських журналістів у Давосі
Порошенко пропонує автоматично арештовувати рахунки після рішень судів
Порошенко та прем'єр Туреччини визначили напрями зміцнення стратегічного партнерства
Порошенко у Києві зустрівся із Гризловим
Порошенко: На Донбасі загинули 2269 військових
Порошенко: Україна вистояла в умовах агресії РФ і створила передумови для розвитку
Посол США похвалив Порошенка за передачу Roshen «сліпому трасту»
Президент присвоїв Роману Грицевичу звання заслуженого лікаря України
Президент України призначив двох нових голів райдержадміністрацій на Львівщині
Рада відхилила закон про конвертацію валютних вкладів
Рада змінила регламент, щоб розтягнути процес ухвалення Конституції
Рада почала змінювати бюджет "в кращу сторону"
Речник Гройсмана повідомив про хакерську атаку проти спікера і Конституції
Родина Порошенків вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності
Розраховую на підвищення зарплат - Порошенко
Стала відома дата зустрічі Порошенка з Меркель
У центрі Львова магазин "Roshen" облили червоною фарбою
Уряд звільнив в.о. міністра екології Курикіна за спробу розкрадання 550 млн грн
Цього року ми починаємо активізувати процес з повернення Криму, – Яресько
Цього тижня голосування за децентралізацію не буде – Гройсман
Яценюк виступив за референдум щодо Конституції
Яценюк доручив ліквідувати податкову міліцію
Яценюк доручив підготувати розширений список кандидатур на введення санкцій
Яценюк і естонський прем'єр домовилися не допустити реалізацію «Північного потоку-2»
Яценюк розкрив інвестиційну стратегію України
Яценюк скликає Уряд. Розглядатимуть шахтарські борги
Яценюк: Григоришин – агент ФСБ



Карпатський регіон (теми, пов’язані з корупцією)

Чернівецька_область

«Самопоміч» відкликає свого міністра та пропонує обрати новий уряд
Керівництво ОДА обговорило реформування сектору цивільної безпеки на 
Буковині

Нардепи 7 разів відмовлялися включити до порядку денного "безвізову поправку"

Порошенко схвалив порядок передачі кримінальних проваджень від ГПУ до НАБУ

У Чернівцях судитимуть за хабар члена антикорупційної комісії
У Чернівцях члена антикорупційної комісії судитимуть за хабар
Янукович посів перше місце у списку найбільших корупціонерів світу

Закарпатська область
В Ужгороді збирають підписи під відкритим зверненням громади до міського 
голови Богдана Андріїва (ДОКУМЕНТ)
Закарпатський осередок "Просвіти" просить Порошенка припинити цькування 
українських патріотів
Кадрові призначення в Закарпатській ОДА
Нардеп Чумак покинув фракцію БПП, щоб не залишатися з "компанією людей, яка 
валить антикорупційні ініціативи"
У березні або червні Рада ЄС розгляне питання щодо скасування віз для українців 

Івано-Франківська область
Акціонери "Пресмашу" поскаржилися Генпрокурору, голові ОДА та меру на зрив 
зборів (заява+фото)
Депутат проти міської ради і мера: у суді відбулися дебати
Депутатська комісія мізкувала, чи варто висловлювати недовіру заступниці голови 
облради Галабалі
Джеффрі Пайєтт закликав Верховну Раду прийняти закон про приватизацію
Екс-керівник обласного осередку "Правого сектору" Василь Абрамів 
прокоментував своє оголошення в розшук
Міністра екології та ще двох посадовців звільняють через корупцію
На Івано-Франківщині за майже 6 млн грн реконструюють шкільний басейн
На сайті Івано-Франківського міськвиконкому можна отримати дві онлайн-послуги 
департаменту соціальної політики

На сайті президента розпочали збір підписів про припинення політичних репресій
Найєм анонсував створення партії Саакашвілі
Саакашвілі заявив, що не хоче бути прем'єром в Україні
Самопоміч іде на розвал коаліції і відкликає свого міністра

Львівська область
«Самопоміч» відкликала свого міністра та пропонує обрати новий уряд
Активісти Львова припинили блокаду «Мегаполіса», але пригрозили радикальнішими 
акціями
Антикорупційне бюро почало розслідувати злочини міністра екології часів Януковича
Антикорупційний рух хоче змінити правила гри в українській політиці, – Саакашвілі
Березовець: Ліквідація податкової міліції – вірне рішення Яценюка
Бродівські «свободівці» заявляють про корупційні дії голови райради при призначенні 
директорів шкіл
Влада не має політичної волі боротися із корупцією – Осуховський
Втрати від корупції у держзакупівлях становлять 50 млрд грн на рік, – Яценюк
Дослідження: «Лише 14% українців помічають у влади бажання боротися з корупцією»
Дрогобицьку Ратушу обладнали відеокамерами
Жванію і Пашинського допитали в Антикорупційному бюро
Заступник міністра оброни Гусєв знову подав у відставку
ЗМІ: Порошенко закритим указом присвоїв генеральске звання антикорупційному прокурору
Лещенко каже, що йому не платять за інформацію проти Мартиненка
Львівська «Свобода» вимагає прозорого призначення нового директора АТП-1
Мартиненко прийшов на допит у Антикорупційне бюро
Мартиненко: Лещенко має 67 тисяч на місяць за війну проти мене
На Львівщині шахтарі «Степової» і далі мітингують, вимагаючи зарплати
Нардеп Чумак вирішив покинути БПП
По справах Януковича відкрили сотні кримінальних проваджень, – прокурор
Порошенко абстрагувався від Кононенка
Порошенко заявив, що хоче змінювати структуру ГПУ, а не кандидатів на посаду 
генпрокурора
Порошенко нагородив Вакарчука орденом Свободи
Посол США похвалив Порошенка за передачу Roshen «сліпому трасту»
Регламент Львівської облради доопрацювали
Сільського голову Прилбич затримали на хабарі
Суд у справі Мосійчука оголосив перерву до 26 лютого
Суддю Жидачівського райсуду затримали на хабарі майже у 1,5 тис 
Територія Львівської школи вищої спортивної майстерності може стати жертвою 
рейдерського захоплення
Торік на Львівщині з аукціону продали право оренди на 3 тис. га землі
У «Народному контролі» обурені спробою кулуарно призначити очільника Центру надання 
послуг учасникам АТО
У Львові відбулася конференція Львівської обласної організації ВО "Свобода"
Уряд звільнив в.о. міністра екології Курикіна за спробу розкрадання 550 млн грн
Цього тижня голосування за децентралізацію не буде – Гройсман
Яценюк доручив ліквідувати податкову міліцію
Яценюк: Григоришин – агент ФСБ
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регіон "Поділля" (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)

Вінницька область
6 вінничан отримали відзнаки Президента України
Безвізові поїздки до ЄС для громадян України цього року мають стати 
реальністю, заявляє Глава держави
Володимир Гройсман назвав 5 пріоритетних завдань на цей рік
Володимир Гройсман: «Жодного слова про спецстатус Донбасу у змінах 
до Конституції немає»
Гройсман підписав закон про перевибори у Кривому Розі
Ляшко закликав Порошенка заарештувати Гризлова
Порошенко готує масштабні «чистки» серед губернаторів – ЗМІ
Порошенко звільнив голову РДА на Вінниччині
Порошенко избавился от «Roshen»
Порошенко перевів у Вінницю двох суддів – з Сум і Донецька
Порошенко підписав указ про оголошення 2017-го роком Української 
Революції
Порошенко поговорив про Донбас з посланцями ФРН та Франції
Порошенко пояснив важливість присутності міжнародного 
співтовариства на Донбасі
Порошенко розповів, як домовився з МВФ про пенсійний вік
Президент звільнив командувача Сухопутних військ ЗСУ
Президент назвав головний результат 2015 року
Президент призначив двох голів РДА на Вінниччині
Схватка между Аваковым и Лещенко вышла на новый уровень
Україна знаходиться у пріоритеті для Папи Римського
Україна купуватиме ліки через ООН та британське агентство – Прем’єр
Яценюк здивований: нафта - 30, а бензин не дешевшає
Яценюк обіцяє передати правоохоронцям справи на корупціонерів
Яценюк розповів про корупцію у держзакупівлях: 50 мільярдів щороку

Хмельницька область
Порошенко вибачився перед матір'ю 17-річного хмельничанина, який 
загинув у бою з російськими диверсантами

Тернопільська область
«Після Грушевського вороття не було», – тернопільські активісти про події на Майдані
Благодаря электронной системе закупок в 2016 году удасться сэкономить 5 млрд грн, - 
Яценюк
Брат нардепа і кандидат у мери – претенденти на посаду заступників голови ТОДАrg
Голова Тернопільської ОДА серед найдовіреніших в команді Президента
Гройсман заявляет, что в результате будущей ротации в правительство должны 
придти профессионалы
Державне агентство водних ресурсів просить підтримки в українців
Задержанный замглавы Службы экспортного контроля за взятку в  250 тысяч снова 
вышел на работу
Изменения в Конституцию в части децентрализации нужно принимать только после 
полного режима тишины на Донбассе - Порошенко
Источник в АП объяснил, зачем Яценюк заговорил о референдуме
Казкові ідіоти: В "ЛНР" дітям розповідають, що Діда Мороза полонив Порошенко 
(Фото)
На следующей неделе голосование за децентрализацию не будет - Гройсман
Офіційних вказівок Банкової щодо виборів голови Асоціації міст не було, – Надал
По делам Януковича и его соратников открыты сотни уголовных дел - прокурор
Порошенко заявляет о подписании договора о передаче своей доли в Roshen в 
независимый траст
Порошенко и Байден провели переговоры в Давосе
Порошенко о главе НБУ и деятельности Кабмина: Я доволен
Порошенко ожидает немедленных кадровых изменений в Кабмине
Порошенко подписал закон о Государственном бюро расследований
Порошенко сообщил детали встречи с Грызловым
Порошенко хочет создать новый международный механизм по деоккупации Крыма
Порошенко: Минска-3 не существует
Порошенко: РФ пытается политизировать реструктуризацию долга
Президент Порошенко призначив голову Бучацької РДА
Промова Вакарчука до Порошенка під час нагороди орденом Свободи (повний текст)
Против Украины начата широкомасштабная экономическая агрессия - Порошенко
Украине нужно больше усилий на пути реформирования - Бильдт
Чиновників, що не служили в армії пропонують позбавляти посад
Як Петро Порошенко витратив 700 тисяч гривень на Тернопільщині (фото)
Яценюк: Госбюро расследований не сможет полноценно заработать 1 марта
Яценюк: нужно ускорить конфискацию активов Януковича и его окружения



регіон "Поділля" (теми, пов’язані з корупцією)

Вінницька область
Безвізові поїздки до ЄС для громадян України цього 
року мають стати реальністю, заявляє Глава 
держави
Вінницька ОДА оголосила конкурс на заміщення 
двох посад
Европейский грант на сумму почти 9 миллионов 
гривен вылился в скандал
Електронне декларування може запрацювати уже 
цього року
У «Прозорому офісі» в Вінницькій міськраді 
спіймали хабарника
Чому вінницькі активісти назвали призначення 
Анатолія Присяжнюка головним поліцейським 
Вінниці «плювком в обличчя Майдану»?
Яценюк обіцяє передати правоохоронцям справи на 
корупціонерів
Яценюк розповів про корупцію у держзакупівлях: 50 
мільярдів щороку

Тернопільська область
Депутати міськради, всупереч позиції мера, хочуть виділити 
землю приватній будівельній компанії (Документи)
Благодаря электронной системе закупок в 2016 году удасться 
сэкономить 5 млрд грн, - Яценюк
В Украине определили около 25 предприятий для 
приватизации
Задержанный замглавы Службы экспортного контроля за 
взятку в  250 тысяч снова вышел на работу
Земельна комісія відкинула корупційну ідею надалівської 
більшості (відео)
Лещенко назвал бредом обвинения Мартыненко в ведении 
против него информационной войны за деньги
Перша бюджетна афера надало-заставнівської коаліції у 
Тернополі
По делам Януковича и его соратников открыты сотни 
уголовных дел - прокурор
Промова Вакарчука до Порошенка під час нагороди орденом 
Свободи (повний текст)
Тернопільські активісти закликають бойкотувати компанію 
«Мегаполіс – Україна»
У Бучачі представили нового голову районної державної 
адміністрації
Чиновників, що не служили в армії пропонують позбавляти 
посад
Чумак объявил о выходе из фракции БПП
Яценюк очолює корупцію в Уряді, а Аваков його покриває, – 
нардеп з Тернопільшини Олег Барна
Яценюк поручил ликвидировать налоговую милицию
Яценюк: Госбюро расследований не сможет полноценно 
заработать 1 марта
Яценюк: нужно ускорить конфискацию активов Януковича и 
его окружения

Хмельницька область
Депутати міськради, всупереч позиції мера, хочуть виділити 
землю приватній будівельній компанії (Документи)
Безвізові поїздки до ЄС для громадян України цього року 
мають стати реальністю, заявляє Глава держави
Благодаря электронной системе закупок в 2016 году удасться 
сэкономить 5 млрд грн, - Яценюк
В Украине определили около 25 предприятий для 
приватизации
Вінницька ОДА оголосила конкурс на заміщення двох посад
Европейский грант на сумму почти 9 миллионов гривен 
вылился в скандал

Електронне декларування може запрацювати уже цього року
Задержанный замглавы Службы экспортного контроля за 
взятку в  250 тысяч снова вышел на работу
На Хмельниччині минулого року до відповідальності 
притягнули 119 корупціонерів, - прокурор
Земельна комісія відкинула корупційну ідею надалівської 
більшості (відео)
Лещенко назвал бредом обвинения Мартыненко в ведении 
против него информационной войны за деньги
Перша бюджетна афера надало-заставнівської коаліції у 
Тернополі
По делам Януковича и его соратников открыты сотни 
уголовных дел - прокурор
Промова Вакарчука до Порошенка під час нагороди орденом 
Свободи (повний текст)
Тернопільські активісти закликають бойкотувати компанію 
«Мегаполіс – Україна»
У «Прозорому офісі» в Вінницькій міськраді спіймали 
хабарника
У Бучачі представили нового голову районної державної 
адміністрації
Шукайте жінку, або За що побили учасника АТО у Ярмолинцях



Фінансово-
промислові 

групи в 
регіоні

6%
Діяльність 
політичних 

партій в 
регіоні

8%
Діяльність 

громадських 
організацій

6%
Діяльність 

ОДА
34%

Діяльність 
місцевих рад

40%       Інші 
новини

6%

Внутрішні суб'єкти

Міжнародні 
відносини

8%

діяльність ВРУ
18%

діяльність 
КМУ
24%

Війна та 
питання 
фронту

21%

Діяльність 
Силового 

блоку
29%

Зовнішні суб'єкти

      Гройсман 
В.Б.
5%

      Яценюк 
А.П.
37%

      
Порошенко 

П.А.
58%

Персоналії

Київський регіон



0 50 100 150

Черкаська_область

Чернігівська_область

Кіровоградська область

Фінансово-промислові групи в регіоні
Діяльність політичних партій в регіоні
Діяльність громадських організацій
Діяльність ОДА
Діяльність місцевих рад
      Інші новини

0 5 10 15

Черкаська_область

Чернігівська_область

Кіровоградська область

      Гройсман В.Б.       Яценюк А.П.       Порошенко П.А.

Київський регіон

0 10 20 30 40

Черкаська_область

Чернігівська_область

Кіровоградська область

Міжнародні відносини діяльність ВРУ

діяльність КМУ Війна та питання фронту

Діяльність Силового блоку



Київський регіон (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)

Кіровоградська область

Депутати Кіровоградської міськради просять внести зміни 
до державного бюджету
Основні тези із першої у 2016 прес-конференції Петра 
Порошенка

Порошенко звільнив голову Новоархангельської РДА

Представники української діаспори проти 
перейменування Кіровограда на Інгульськ (ФОТО)
Президент відзначив державними нагородами 
кіровоградців

Президент звільнив голову Олександрійської РДА

Призначено нового голову Компаніївської РДА (ФОТО)
У Новоархангельському районі новий голова
Ще одна райдержадміністрація на Кіровоградщині 
лишилася без керівника

Черкаська_область

Президент України вручив двом уманчанам державні нагороди

Томенко розповів, чому Пилип Орлик, Грушевський та Петлюра... 
проти змін до Конституції
Шістьом черкащанам вручили державні нагороди

Чернігівська_область
Президент про першочергові рішення Парламенту - судова реформа 
та безвізові закони
Державне оборонне замовлення має стати стимулом розвитку 
української економіки – Президент
З України до Китаю, в обхід Росії, запустять новий напрямок 
"Шовкового шляху"
Ми не змінимо європейського шляху - Президент на зустрічі з 
іноземними послами
Порошенко і Столтенберг ледь не побилися в Давосі з віце-
прем'єром Путіна - відео
Президент затвердив Закон про Державне бюро розслідувань
Президент України прийняв посланців Канцлера Німеччини і 
Президента Франції
Президент України та Віце-президент США домовились про 
скоординовані дії для повної імплементації Мінських угод
У Яценюка хочуть зміни в Конституцію вносити після референдуму
Яценюк перетинає червону лінію - відео



Київський регіон (теми, пов’язані з корупцією)

Кіровоградська область
Депутати Гайворонської райради розказали 
Генпрокуратурі про корупцію в обласному 
Держгеокадастрі
Екс-голова Олександрівської РДА звинувачує 
волонтерів у шахрайстві
За рік на Кіровоградщині спімали 131 
корупціонера
За рік прокуратура Кіровоградщини покарала 
понад 240 службовців
Кіровоградський активіст подав позов до суду 
через непублічність міської влади
Кіровоградський екс-прокурор боротиметься з 
корупцією в Запорізькій ОДА
Кіровоградщина - аутсайдер із впровадження 
електронних держпослуг
На Кіровоградщині представили нового 
начальника районного відділу СБУ
Олександрійська міськрада матиме новий 
регламент?
У Кіровоградській міській раді керівники 
продовжують готуватись до захисту галузевих 
програм

Черговий рейдерський захват на Кіровоградщині 
під «кришуванням» чиновників (ЗАЯВА)

Черкаська_область
Бондаренко пропонує депутатам Черкаської міськради 
підписати 5-річну угоду про "конструктивну співпрацю"
Боротьба з проявами корупції на Черкащині перебуває 
на постійному контролі прокуратури
Відбувся круглий стіл на тему реалізації Стратегії 
регіонального розвитку в Черкаській області
Керівник області порадив головам РДА вивчити портал 
iGov.org.ua
Общественность Черкасс призывает херсонцев 
объединиться против коррупционера-эколога
СБУ: Начальника державної ветлікарні суд оштрафував 
за отримання "лівого" прибутку
У Черкасах запустили проект «iGov» – державні послуги 
online
Черкаський «Правий Сектор» заявив, що їхнього бійця 
незаконно викрала СБУ

Чернігівська_область
Атрошенко затеял передел потоков и схем
Білогура каже, що не дає і не бере хабарів - фото
Ми не змінимо європейського шляху - Президент на 
зустрічі з іноземними послами
На колегії ОДА розглянули експертні пропозиції 
Антикорупційної громадської спілки «Совість»
Президент затвердив Закон про Державне бюро 
розслідувань
Професійна програма підвищення кваліфікації
Створення сприятливих умов для надання 
адміністративних послуг — одне з головних завдань 
органів влади
Чернігів долучився до пілотного проекту ProZorro
Чернігівці зможуть подати проект рішення на сесію 
міської ради через Інтернет
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Південний регіон (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)

Миколаївська область
Порошенко заявил об увольнении 28 судей, принимавших решения по 
активистам Майдана
«В 2016 году должен быть восстановлен украинский суверенитет над 
оккупированными территориями», - Порошенко

«Форум будущего Николаева»: «дорожная карта» или сеанс самовнушения?
Большая приватизация в Украине: с молотка пустят 25 крупнейших 
госпредприятий, в том числе николаевские
Верховная Рада лидирует в антирейтинге доверия украинцев, Порошенко на 
третьем месте
Из Ильичевска отправился первый экспериментальный рейс «Шелкового 
пути» в обход России

Корбана сместили с должности главы «Укропа», но хотят выдвинуть в нардепы
Мнение: Порошенко имеет план. Воровать и дальше, прикрываясь 
обещаниями лучшей жизни
Мэр Сенкевич заручился поддержкой Яценюка в продвижении проекта 
водоснабжения и водоотвода в Николаеве
Нардеп показал таможенную документацию по поставкам продукции 
предприятий Порошенко в Россию
Порошенко забыл, как на украинском языке "кошелек". ВИДЕО
Порошенко о тайных встречах в АП: Мой офис работает прозрачно
Порошенко показал график обстрелов в зоне АТО. ВИДЕО
Порошенко рассказал о встрече с Грызловым
Порошенко уже подписал закон, который вызвал возмущение в Раде
Правительство приняло решение о повышении финансирования армии и 
других силовых структур.
Президент назвал условия, при которых ВР проголосует за изменения в 
Конституцию по децентрализации

Президент ожидает немедленных весомых кадровых изменений в Кабмине
Президент Порошенко передал свою долю в корпорации "Рошен" 
независимому трасту. Ещё он намерен продать банк
Президент Порошенко предложил изменить закон об авторском праве
Пресс-конференция Порошенко: основные тезисы
Украину сковал страх: опубликован полный текст обращения Вакарчука к 
Порошенко
Чумак покинул фракцию БПП и сложил с себя обязанности главы НАПК
Яценюк блокирует назначение Пасишника членом правления "Нафтогаза", - 
Лещенко
Яценюк инициирует заседание Совета финансовой стабильности по ситуации с 
курсом гривны
Яценюк приказал сделать карту качества украинских дорог
Яценюк рассчитывает сэкономить 5 млрд гривен на электронных закупках в 
2016

Херсонська область
Александр Спиваковский: Учителя получат повышенную зарплату после переаттестации
В Ивановке новый голова РГА
Владельца Херсонского судостроительного завода хотят лишить гражданства
Депутаты облсовета хотят чтоб Порошенко перевел мощности ROSHEN на Херсонщину
Завтра Херсонский облсовет может выразить недоверие Яценюку
Из-за ликвидации херсонских судов 255 уголовных производств остались без рассмотрения
Крым будут деоккупировать 28 человек
Непринятие областного бюджета грозит Херсонщине серьезными рисками
Обладминистрация будет поддерживать протестное перекрытие трасс
Облсовет: с таким бюджетом льготников больше не будет
Освітня реформа: на які зміни слід чекати в українській школі й коли
Порошенко ликвидировал районные суды Херсона
Порошенко: Україна готова постачати Криму електроенергію, але Криму - українському
Руководство Херсонской ОГА просит изменить советские стандарты оценки качества 
природного газа на стандарты стран ЕС



Одеська область
Гройсман против референдума о статусе Донбасса
«Батькивщина» негодует: одесские депутаты от БПП дискредитируют Порошенко
«Самопомич» недовольна правительством и отзывает своего министра из Кабмина
«Украинский выбор» предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос о 
недоверии правительству
Абромавичус признал, что Европа не поможет Украине
Банкрот истории или шанс для Украины: Зачем Саакашвили борьба с коррупцией
Больше всего украинцы доверяют церкви и волонтерам: опрос
Большинство украинцев не одобряют деятельность власти
В Одесской области ждут указа о мобилизации
Верховная Рада вызывает на ковер Яценюка
Военкоматы Одесской области готовятся к седьмой волне мобилизации
Глава Одесской области не несет никакой угрозы государству - Порошенко
Гончаренко: на ближайшем заседании фракции БПП мы обсудим работу Авакова
Госбюджет Украины на 2016 год решили доработать
Депутаты Кодымского райсовета обратились с просьбой к руководству страны и 
Одесской области
Захарченко назвал ущербными выборы, на которых победил Порошенко
Захват «7-го километра» курирует скандальный бизнесмен из окружения Яценюка
К премьеру Яценюку обратились с требованием восстановить железную дорогу на юге 
Одессской области
Кабмин расширил список запрещенных для ввоза в Украину российских товаров
Медведчук: Сотрудничество с МВФ ― шаг в долговую пропасть
Меркель и Олланд подгоняют Порошенко с выборами на Донбассе
На Донбассе с полуночи вступил в силу режим полного прекращения огня
На завтраке в Давосе украинцам запретили обсуждать Донбасс
Нардеп: «патриотические организации» готовы очистить «7-й километр» от 
сепаратистов
Обнародованы размеры зарплат украинских министров и чиновников
Овидиопольский райсовет хочет уволить главу райадминистрации, которого выбирал 
Саакашвили
Одесситы начали собирать подписи для ремонта трассы «Одесса-Рени» зарубежными 
подрядчиками
Одесский губернатор поведет на выборы в парламент собственную партию
Оппозиционный блок Киевской области инициировал обращение Киевского облсовета 
к президенту и парламенту относительно прямых выборов губернатора (политика)
Падение курса гривны: Яценюк созывает совет финансовой стабильности
Парламентская коалиция совещается о возможной отставке Яценюка, - СМИ
Партия Порошенко хочет, чтобы Яценюк публично отчитался

Политолог сравнил Саакашвили с «Титаником»: он разобьётся о реальность
Порошенко ждет кадровых перестановок в Кабмине
Порошенко заявил, что в этом году вернет Донбасс
Порошенко лицемерил перед украинцами
Порошенко намерен в 2016-м году взять Донбасс под контроль
Порошенко не хочет выполнять Минские соглашения
Порошенко опять обманул украинцев
Порошенко подписал закон о Бюро расследований и дал понять, что не будет 
увольнять Шокина
Порошенко подписал закон о смене регламента
Порошенко приготовился к «гибкой позиции» в переговорах о долге перед РФ
Порошенко признался в координации действий радикалов из меджлиса
Порошенко просят выделить деньги на ремонт Аккерманской крепости
Порошенко рассказал, когда украинцев ждет безвизовый режим с ЕС
Президент предложил способ очищения судебной системы
Президент Украины перевел двух судей из Николаева в Одессу
Премьер-министр Украины уволил начальника Одесской железной дороги
Приватизация Одесского припортового завода должна стать образцовой – 
премьер-министр
Рада отменила закон о реструктуризации валютных кредитов
Саакашвили ещё может стать премьером, но шансы ничтожны
Саакашвили из Стамбула нацелился на правительство и решил застроить Одессу 80-
этажными небоскребами (ВИДЕО)
Саакашвили похвалил решение «Самопомочи»: это политическое обновление
Саакашвили улетел на «Форум будущего» в Николаеве
Стало известно, о чем говорил Порошенко с Грызловым в Киеве
Тимошенко требует отставки всего Кабмина, Порошенко против
У Путина заявили, что Яценюк плохой шахматист
У Яценюка признали, что ничего хорошего украинцев не ждет
Украинские артисты требуют от Порошенко наложить эмбарго на российскую 
музыку и кино
Что ждет Украину в 2016 году по мнению политологов и экономистов
Экс-премьер Швеции Бильдт может сменить Яценюка в правительстве Украины
Яценюк ведет Украину к краху — Тимошенко
Яценюк знает всего один способ привлечь инвестиции
Яценюк и Порошенко вогнали украинцев в нищету
Яценюк снова требует снижения цен на бензин на АЗС и их привязки к стоимости 
нефть
Яценюк созывает финансовый совет из-за ситуации с курсом гривны
Яценюк требует конфисковать доллары Януковича и раздать бедным

Південний регіон (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)



Південний регіон (теми, пов’язані з корупцією)

Херсонська область
В Херсоне городские КП на городе же неплохо зарабатывают?
Виталий Богданов о работе антикоррупционной комиссии в Херсонском городском совете 
(видео)
Депутатский «квест» по профицитным 142 миллионам бюджета Херсона продолжается
Депутаты требуют не проводить тендеры, пока не утвердят программу развития ЖКХ

Євген Криницький: Ми прекрасно розуміємо, що закриваючи школу, ми закриваємо село
Земельная комиссия Херсонского горсовета хочет работать по-новому

Марина Чернышова: Нашим приоритетом будет работа, направленная на наполнение бюджета
Мешканці Херсонщини можуть відправляти звернення до голови ОДА онлайн

На действия Путилова и других областных депутатов таки написали заявление о коррупции
На Херсонщині продовжується процес запровадження й надання адмінпослуг онлайн
Прокурор області Сергій Ромась розповів про результати боротьби з корупцією
Херсонский горисполком с коррупцией не справляется
Что будет с Херсоном после министерского беспредела?

Що очікують депутати та громадськість від чергового пленарного засідання обласної ради?

Миколаївська область

«Антикоррупционная» комиссия николаевского горсовета избрала заместителя и секретаря
«Форум будущего Николаева»: «дорожная карта» или сеанс самовнушения?
Большая приватизация в Украине: с молотка пустят 25 крупнейших госпредприятий, в том числе 
николаевские
Губернатор Мериков заявил о создании в Николаеве Дома юстиции
Замглавы ГСЭК пойманный на взятке в 250 тысяч долларов вернулся на работу

Мартыненко обвинил Лещенко в получении денег от РФ за информационную войну. Тот отрицает

На сегодня из более 300 бюджетов Николаевской области принято меньше половины
Павленко подал в Раду заявление об отставке с поста главы МинАП
Подпись мэра Николаева поставила под угрозу выселения 2000 жителей микрорайона 
"Леваневцев"
Пресс-конференция Порошенко: основные тезисы
С 1 марта могут остановить расследования дел Майдана, - ГПУ
Самыми богатыми депутатами Николаевского горсовета оказались бывшие лидеры 
«регионалов» и скандальный бизнесмен

Суд вернул государству очередной участок урочища «Жовтневое» стоимостью 100 тысяч гривен

Украину сковал страх: опубликован полный текст обращения Вакарчука к Порошенко
Утвержден персональный состав комиссий Николаевского городского совета
Чумак покинул фракцию БПП и сложил с себя обязанности главы НАПК

Яценюк рассчитывает сэкономить 5 млрд гривен на электронных закупках в 2016

Одеська область
«Самопомич» недовольна правительством и отзывает своего министра из Кабмина
«Украинский выбор» предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос о недоверии 
правительству
Александр Рябец: коррупция в судах процветает, потому что система сама себя «крышует»
Банкрот истории или шанс для Украины: Зачем Саакашвили борьба с коррупцией
В ОГА правоохранители изымали документы, - Боровик
В Одессе снегопад, а Саакашвили - в Харькове
В Одесской области готовятся к старту контейнерного поезда из Ильичевска в Китай
Вице-премьер посоветовал Саакашвили заняться уборкой снега вместо борьбы с коррупцией
ВР не стремится к упрощению визового режима?
Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили планирует пойти на выборы во главе своей политсилы
Гончаренко: на ближайшем заседании фракции БПП мы обсудим работу Авакова
Депутат призывает НАБУ вмешаться в «коррупционные дела» Одесской ОГА
Депутаты Раздельнянской райрады требуют досрочной отставки Феликса Сигала.
Завтра Михеил Саакашвили выступит в Харькове
Кивалов: В срыве расследования хищений в Заточке есть заинтересованные
Комитету ВР не хватило голоса для отмены скандальной поправки в бюджет
Медведчук: Сотрудничество с МВФ ― шаг в долговую пропасть
Молоко #87. Коррупция и Саакашвили: победить нельзя возглавить
Нардеп Яценюка призывает разобраться с коррупционными схемами Саакашвили
Николай Скорик: Руководство Одесской области может стать фигурантом масштабной коррупционной 
аферы, связанной с Глубоководным выпуском и Русланом Тарпаном
Новый обыск в здании ОГА: разборки или показуха?
Обнародованы размеры зарплат украинских министров и чиновников
Одесский губернатор в Харькове обвинил украинских политиков в симпатиях к "русскому миру"
Одесский губернатор оставил себе полгода времени на реформы
Одесский губернатор поведет на выборы в парламент собственную партию
Одесский нардеп выступил соавтором проекта закона о внесении изменений в Госбюджет
Осенью одесситов могут ждать выборы в Верховную Раду, в которых поучаствует партия Саакашвили
Политолог сравнил Саакашвили с «Титаником»: он разобьётся о реальность
Порошенко опять обманул украинцев
Порошенко подписал закон о Бюро расследований и дал понять, что не будет увольнять Шокина
Президент предложил способ очищения судебной системы
При въезде в Одессу появились бигборды с критикой Саакашвили: «Ударим по сугробам 
антикоррупционным форумом»
Прокуратура Киевской области вызвала Саакашвили на допрос
Саакашвили борется с коррупцией селфи-фотосессией в харьковском метро (ФОТО)
Саакашвили борется с сугробами на Киевской трассе
Саакашвили отчитался: коррупция в Одессе побеждена
Саакашвили похвалил решение «Самопомочи»: это политическое обновление
Саакашвили приехал в Харьков рассказывать о борьбе с коррупцией
Саакашвили развлекает пассажиров поезда "Киев-Харьков" (ФОТО)
Саакашвили улетел на «Форум будущего» в Николаеве
Саакашвили: "если не убирать коррупцию, мы никогда не будем эффективно убирать сугробы"
Уволенный советник главы Одесской ОГА проходит по делу о коррупции как свидетель
Украине нужно продать 1600 госкомпаний – Аслунд
Что ждет Украину в 2016 году по мнению политологов и экономистов
Эксперты сомневаются в эффективности идеи Саакашвили о легализации казино
Яценюк требует конфисковать доллары Януковича и раздать бедным



Фінансово-
промислові 

групи в 
регіоні

1%

Діяльність 
політичних 

партій в 
регіоні

3%

Діяльність 
громадських 
організацій

5%

Діяльність 
ОДА
20%

Діяльність 
місцевих рад

67%

      Інші 
новини

4%

Внутрішні суб'єкти

Міжнародні 
відносини

18%

діяльність ВРУ
14%

діяльність 
КМУ
23%

Війна та 
питання 
фронту

24%

Діяльність 
Силового 

блоку
21%

Зовнішні суб'єкти

      Гройсман 
В.Б.
4%

      Яценюк 
А.П.
33%

      
Порошенко 

П.А.
63%

Персоналії

Дніпровський регіон



0 100 200 300 400

Запорізька область

Дніпропетровська 
область

Фінансово-промислові групи в регіоні
Діяльність політичних партій в регіоні
Діяльність громадських організацій
Діяльність ОДА
Діяльність місцевих рад
      Інші новини

0 50 100 150

Запорізька область

Дніпропетровська 
область

      Гройсман В.Б.       Яценюк А.П.       Порошенко П.А.

Дніпровський регіон

0 50 100 150 200

Запорізька область

Дніпропетровська 
область

Міжнародні відносини діяльність ВРУ

діяльність КМУ Війна та питання фронту

Діяльність Силового блоку



Дніпровський регіон (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)
Дніпропетровська область

"НАБУ разрешило коррупционерам использовать оффшоры", - Куприй
"Таких резких движений от Яценюка никто не ожидал",- журналист
"Украинское правительство готово "выполнять волю Москвы", - нардеп
"УКРОП" собирает подписи под петицией Порошенко
"Чорний список" Президента України
«В Европе, если б такое произошло – сгорело б уже 100 машин»
«Самопоміч» объявила о недоверии Кабмину Яценюка
15 тезисов Петра Порошенко о работе в 2015 году
Активисты «УКРОПа» устроят акцию протеста под Лукьяновским СИЗО
Активисты из Кривого Рога намерены встретиться с Хатией Даканоидзе. Часть митингующих - под 
Администрацией Президента
Борис Филатов рассказал в соцсетях о приезде Яценюка в Днепропетровск, своей бессонице и городских 
проблемах
В Днепродзержинске состоялся митинг в поддержку Геннадия Корбана
В Днепропетровске под сильным снегопадом принесла присягу новая патрульная полиция города
В Киеве решили достраивать метро в Днепропетровске – Борис Филатов
В коалиции обсуждают вопрос смены министров
Водитель внедорожника направил автомобиль на криворожских активистов, протестующих под 
Администрацией Президента
Воровство процветает, вертикаль президента крепчает, - днепродзержинский депутат
Выборы могут быть в конце весны
Где изменения в стране: Вакарчук обратился с резким заявлением к Порошенко
Голодающих в Верховной Раде криворожан дома поддержали земляки (ФОТО)
Гройсман заявил, что «Самопомощь» требует от него неправомерных действий по подписанию закона о 
перевыборах мэра Кривого Рога
Гройсман назвал дату подписания закона о выборах в Кривом Роге
Гройсман подписал закон о внеочередных выборах мэра Кривого Рога
Гройсман пообещал помощь криворожанам
Гройсман рассказал, когда правительство отчитается перед Верховной Радой
Гройсман рассказал, почему не подписывает закон о выборах в Кривом Роге
Депутаты вызывают Яценюка к "доске"
Депутаты разрешили Гройсману подписать закон о выборах в Кривом Роге
Днепропетровский политик требует отставки Яценюка и всего правительства
Добровольно ли подписывают петицию за отмену Досрочных выборов мэра Кривого Рога?
Завтра Коломойский встретится с Порошенко
Как Яценюк отработал на Коломойского, - Лещенко
Каких политиков украинцы действительно ненавидят — статистика
Кого назначат первым вице-премьером в Кабмине Яценюка
Коломойский пошел на мировую с Порошенко?
Коломойский прокомментировал свою "встречу" с Порошенко
Кривой Рог заслужил честные выборы
Криворожане выходят из голодовки: Мы выполнили свою миссию
Криворожане ждут подписи Порошенко
Криворожане объявили бессрочную голодовку под Радой
Криворожане под Верховной Радой требуют переизбрания мера города
Криворожане своим примером показывают, что Майдан - это лишь начало больших преобразований в 
обществе, - Егор Соболев
Криворожские активисты продолжат голодовку до подписания закона о перевыборах мэра и Спикером и 
Президентом
Куприй призывает штурмовать администрацию президента

Луценко объяснил причины отставки Яценюка
Луценко: Порошенко продал Кривой Рог регионалам взамен на голосование по бюджету
Нам навяжут «путинскую» Конституцию, - днепропетровский депутат
Нардеп Соболев говорит, что против голодующей начали репрессии, а нардеп Павлов, что 
среди голодоющих есть сомнительные личности (фото)
Нардеп требует от Президента ветировать закон о внеочередных выборах мэра Кривого Рога
Нардеп: Вы показали всей Украине реальное состояние дел с "договорняками"
Несмотря на обильный снегопад, криворожане собрались на малое вече
От Яценюка требуют заменить Авакова или ожидать досрочных выборов
Парламент может сохранить Днепропетровску имя по решению сессии городского совета
Под давлением «Самопомощи» и других радикалов парламент «с отвращением» поддержал 
решение о досрочных выборах в Кривом Роге
Позиція більшості криворіжців незмінна: Юрій Вілкул переміг чесно і є законним мером, - 
нардеп До. Павлов
Политолог: Досрочные выборы в парламент состоятся, но уже без "Народного фронта"
Порошенко назвал возможные причины широкомасштабной войны с Россией 
Порошенко обвиняют в срыве выборов мэра Кривого Рога
Порошенко обещает вернуть Донбасс в этом году
Порошенко одобрил изменения в регламенте Рады по поводу изменений в Конституцию
Порошенко отрицает договоренности с Коломойским, - Найем. ДОКУМЕНТ
Порошенко передал свою долю в Roshen в «слепой» траст
Порошенко подписал закон о досрочных выборах в Кривом Роге
Порошенко пренебрег базовыми ценностями человека (мнение политолога)
Порошенко рассказал, когда планирует обновить судебную систему
Порошенко уверяет, что не будет договариваться с олигархами
Почему визит Грызлова оказался напрасным
Президент еще не решил, подписывать ли ему закон о перевыборах в Кривом Роге - у 
экспертов из АП возникли вопросы
Президент посмертно наградил днепродзержинца Владимира Ярового, погибшего в плену
Президент Украины заявил, что децентрализация возможна только после прекращения огня 
и допуска ОБСЕ к госгранице (ВИДЕО)
Президента просять визнати нікчемним перейменування Дніпропетровська
Саакашвили метит на место Яценюка, - днепропетровский политолог
Семенченко прогнозирует досрочные выборы и партию Саакашвили в парламенте
Советник Порошенко уличил своего патрона в обмане
Те же морды с поломанными носами и ушами, - днепродзержинский депутат
Тимошенко отказалась возглавлять коалицию
Трагедия современной Украины, - днепродзержинский депутат
Три девчонки и Президент Порошенко
У Гройсмана сегодня день рождения. Голодающие криворожане поют гимн под его 
кабинетом 
У Порошенко отреагировали на обращение Вакарчука
У Украины все в шоколаде
У этого человека нет проблем с совестью, - днепродзержинский депутат
Филатов будет строить в Днепропетровске "сокращенное" метро
Что Порошенко обсуждал с Байденом в Давосе
Швейцария даст Украине 200 млн. долларов «на золото»
Этот год будет непростым, - Яценюк
Я не жалею о приглашении Саакашвили в Украину, - Порошенко
Яценюк возглавил рейтинг народной антипатии
Яценюк поручил ликвидировать налоговую полицию



Дніпровський регіон (теми, пов’язані з корупцією)

Запорізька область
В Генпрокуратуре предполагают, что запорожская 
Самооборона подставила одиозного активиста
В Запорожской области на взятках "погорели" 35 должностных 
лиц
В Запорожье наметился конфликт между ОГА и областной 
прокуратурой
В Запорожье перевели прокурора из Кировограда
Запорожского прокурора нужно снимать с должности: 
Политолог
Костянтин Бриль – про пріоритети та плани на 2016 рік
Костянтин Бриль: «Влада області активно працює над 
поверненням у власність держави та регіону об’єктів, що були 
штучно знищені»
Председатель Запорожского райсовета скрыл сведения о 
недвижимом имуществе членов семьи
Яценюк потребовал ускорить конфискацию активов Януковича 
на сумму в 1,5 млрд

Дніпропетровська область
"НАБУ разрешило коррупционерам использовать оффшоры", - Куприй
"У депутатов-мужчин ни в голове, ни в штанах" и "они не голосуют бесплатно" - цитаты сегодняшней 
днепродзержинской сессии
"УКРОП" собирает подписи под петицией Порошенко
"Чорний список" Президента України
200 закупок в день регистрируют через ProZorro на Днепропетровщине, — Валентин Резниченко
Борис Филатов рассказал в соцсетях о приезде Яценюка в Днепропетровск, своей бессонице и городских 
проблемах
Бюджет Днепропетровска-2016 формируется непрозрачно и признаками коррупционной составляющей, - 
Анжелика Пилипенко
В отношении днепродзержинского депутата открыто уголовное производство: комментарии сторон 
конфликта
В Самарском районе депутат горсовета организовал бесплатные обеды для нуждающихся
Врачи и учителя Днепропетровска ежемесячно будут получать муниципальные надбавки
Все госзакупки переведены в систему ProZorro: как войти на многомиллиардный рынок, расскажут на 
семинаре в ОГА
Выборы могут быть в конце весны
Гройсман подписал закон о внеочередных выборах мэра Кривого Рога
Двум парламентским группам за голосование за бюджет обещали от нескольких миллионов до миллиарда 
гривен, - заместитель спикера Верховной Рады
Дніпропетровські активісти запропонували вихід із неконтрольованої ситуації з МАФами
Злочинний спрут братів Каснер.
Как прошел прием граждан в "Самопомощи" Кривого Рога?
Куприй призывает штурмовать администрацию президента
Лещенко опубликовал документы, уличающие Авакова в коррупции
Областной прокурор покрывает "Оппоблок"
Общественники заявили о новых коррупционных схемах в мэрии Днепропетровска (ФОТО)
От Яценюка требуют заменить Авакова или ожидать досрочных выборов
Порошенко рассказал, когда планирует обновить судебную систему
Саакашвили метит на место Яценюка, - днепропетровский политолог
Скандальная переписка нардепа от «Самопомощи» - криворожские голодающие требуют еды и чая
Соратники Влада Штефана уверены, что в активиста стреляли из-за его общественной деятельности
Те же морды с поломанными носами и ушами, - днепродзержинский депутат
Трагедия современной Украины, - днепродзержинский депутат
У Украины все в шоколаде
Этот год будет непростым, - Яценюк
Яценюк поручил ликвидировать налоговую полицию
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Слобожанщина (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)

Полтавська область
2016 рік має стати роком повернення України на Донбас та 
конституційного затвердження децентралізації – Президент
Арсений Яценюк возглавил рейтинг ненависти народа 
(ОПРОС)
Безвізові поїздки до ЄС для громадян України цього року 
мають стати реальністю, заявляє Глава держави
В Давосе президент Порошенко подрался с российским вице-
премьером
Голова держави готовий втілити в життя свої обіцянки про 
зміну деяких міністрів у складі уряду
Депутаты созвали совет и требуют отставки Яценюка
Кабмін збільшив список заборонених російських товарів на 70 
позицій
Кременчуцькі депутати просять Президента забезпечити 
підприємства Кременчука держзамовленнями
Кресло премьера достанется Михаилу Саакашвили
На обрії відставка: Яценюка змусили звітувати перед 
депутатами
Поезд в обход России запустят на этой неделе
Полтавські депутати вимагають Порошенка і нардепів 
вирішити проблему використання надр
Порошенко викликали до суду по ділу «російської агресії»
Порошенко звільнив командувача сухопутних військ ЗСУ
Порошенко звільняє суддів - Кірєєва вже знято з посади
Порошенко їде до США для поглиблення взаємовідносин
Порошенко очікує безвізовий режим з ЄС уже з другого 
півріччя
Порошенко підписав закон про Держбюро розслідувань
Порошенко предложил Яценюку увеличить выплаты военным 
в зоне АТО
Порошенко призначив нових суддів
Порошенко: Призов не буде відмінено
Президент заявив, що не дозволить зірвати децентралізацію 
країни
Президент Порошенко может приехать на присягу патрульной 
полиции Кременчуга
Світ з Україною - Президент
Україна вимагає визначення чітких строків виконання Мінських 
домовленостей у 2016 році – Порошенко
Україна заборгувала Японії велику суму грошей
Яценюк просит Антикоррупционное бюро разобраться с 
попыткой хищения 480 млн. госбюджетных средств
Яценюк удивился, получив квитанцию… за газ

Сумська область
Заступник голови обласної ради Лілія Ричкіна провела прийом громадян з особистих питань
Интервью с Порошенко: транш МВФ, Крым, Донбасс и другме острые вопросы
Лебединські депутати одностайно підтримали вимоги аграріїв до керівництв країни
Мэр Сум поедет в Киев за субсидиями
На Сумщине назначили трех глав райгосадминистраций.
Семен Салатенко: «Облрада прийняла основні документи, за якими житиме громада у 2016 році»
Сумские депутаты не проголосовали за обращение к киевской власти по политрепрессиям

Харківська область
«Жалкий пиар» Яценюка: в Сети высмеяли дорожный инцидент с супругой премьера
«Минск-3: какие вести принес Порошенко Борис Грызлов?
«Оппозиционный блок» потребовал от Порошенко провести выборы в Донбассе
«Правый сектор» пригрозил Порошенко расправой
Азаров: В Украине царит разброд и шатание
Без России плохо: Китай не пустит Украину на новые рынки сбыта
Бесполезные решения: президент создал службу по возвращению Крыма
Бильдт: У Украины очень хороший премьер
Бортник: Из махинаций Порошенко с поправками в Конституцию ничего не выйдет
Бортник: Порошенко выпал из жизни страны, реальные проблемы ему не интересны
БПП: Отставка Яценюка вызовет глубокий политический кризис
Бывший главред «Вестей»: Порошенко встретился с Грызловым
В Кабмине намечаются кадровые перестановки
В Украине появится служба финрасследований
В Харьков перевели судью луганского хозсуда
В Харькове 29 января состоится факельное шествие
Валютные кредиты не буду реструктуризировать
Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко на полях форума в Давосе провели 
встречу и обсудили перспективы решения конфликта на Донбассе.
Геращенко: Премьер Яценюк назначил себя главным евроинтегратором
Геращенко: Штраф супруге Яценюка говорит о том, что в стране наводится порядок
Гройсман: Децентрализация поможет привлечь в местные бюджеты до 40% новых ресурсов
Грызлов в Киеве: Порошенко упустил возможность начать диалог по Донбассу
Депутаты вызвали Яценюка для отчета
Дефирамбы Яценюка: украинская власть — лучшее, что могло случиться с Украиной
Если Гройсман возглавит Кабмин, президентом и премьером станет Порошенко
Жену премьер-министра оштрафовала полиция
Заболтаем референдумом «Минск-2», или Пустозвонство Киева до добра не доведет
Игра на поражение: Порошенко снова просит ввести в Донбасс миротворцев
Избавиться от Донбасса. АП: Донбасс не нужен 20% украинцев
ИноСМИ: Карл Бильдт опроверг информацию о его назначения премьером Украины
Испортил настроение. Речь Вакарчука к Порошенко во время награды орденом Свободы
Как расшатать страну еще больше, или Политические игрища Саакашвили
Карты раскрыты: почему Порошенко ненавидит Донбасс и русских
Когда ждать денег МВФ. Заявление Порошенко
Конституционный суд рассматривает изменения в Конституцию в части правосудия



Оппозиционный блок Киевщины инициировал обращение Киевского облсовета к 
президенту и парламенту относительно прямых выборов губернаторов
ПАСЕ хочет свести Порошенко и Путина для диалога
Петра Порошенко собираются вызвать в суд
Погребинский: Порошенко вынужден был пойти на условия Москвы
Политолог: В Давосе прошли «смотрины» потенциального преемника Яценюка

Порошенко уволил еще одного РГА на Харьковщине
Порошенко: Децентрализация – это перспектива для членства Украины в ЕС
Порошенко: Основная цель в 2016 году - мир в Украине
Порошенко: США поддерживают Киев в позиции по «Северному потоку-2
Предложенная Порошенко реформа правосудия даст ему большую власть
Предохраняющее средство: Яценюк хочет остаться премьером за счет военных
Пресс-конференция Порошенко: Бойтесь нас, мы дефолтные
Про Мінськ-3 не може бути і мови
Психотерапевт проекту «Родинне коло» розповіла, що держава байдужа до 
родин загиблих
Пушков высмеял поездку Порошенко на экономический форум в Давосе
Рада на этой неделе не будет менять Конституцию
Сколько получают Порошенко и Яценюк и на что тратят зарплату нардепы
СМИ: Экс-премьер Швейцарии может занять место Яценюка
Стали известны фамилии министров, которых заменят людьми Порошенко
У Порошенко тормозят изменения в Конституцию - СМИ
У чому полягає важливість політичної та економічної частини Угоди про 
Асоціацію між Україною та ЄС?
Убогая победа Киева: новые тарифы на транзит российского газа
Украина договорилась с российским Сбербанком о реструктуризации долга
Украина разочарована речью Порошенко: Снова вешает лапшу
Украина резко повысила ставку транзита российского газа
Украинцы требуют от Порошенко лишить коллаборационистов звания Герой 
Украины
Форум в Давосе: Украина оказалась за бортом экономических союзов
Шарий обнаружил миллионы кубометров газа у Яценюка
Шуфрич: США решили поделить Украину по югославскому сценарию
Эксперт: Болтун Порошенко подрывает свои позиции на Украине и за рубежом
Эксперт: Коалиционное соглашение надо исполнять, а не менять
Эксперт: Отставка Яценюка вряд ли изменит позицию Киева на Минских 
переговорах
Эксперты уверены: Ни отставки правительства, ни выборов в Раду в этом году 
не будет
Я могу опираться на Райнина - Порошенко
Яценюк встретился с посланниками Меркель и Олланда
Яценюк заподозрил Минэкологии в коррупционных махинациях
Яценюк поручил расширить список санкционных российских товаров
Яценюк поручил расширить эмбарго против РФ
Яценюк потребовал от ВРУ определиться с доверием к правительству
Яценюк призвал к заключению нового коалиционного соглашения
Яценюк разом з міністрами та головою НБУ повинен відзвітувати депутатам про 
свою роботу

Кравчук об унизительном для Украины молчании Порошенко и Яценюка. ВИДЕО
Крамаренко: При курсе доллара в 30 грн бюджет Украины полетит в тартарары
Кто кого разотрет в порошок: Яценюк шантажирует Порошенко
Лидеры фракций коалиции проводят совещание об отставке Яценюка — источники
Ляшко вздумал подсидеть Яценюка
Медведчук: Иностранные инвесторы к нам завтра не прибегут
Мнение: Истинная причина визита Грызлова в Киев
Надежда умирает последней: Порошенко ожидает поддержки стран ЕС в вопросе 
безвизового режима
Назарбаев обсудил с Порошенко запрет РФ на транзит
Наказать Порошенко, Генштаб и Минобороны! Силовики «Донбасса» оцепили Майдан в 
Киеве
Новак: Цена на газ ни при чем, у Киева просто нет денег
Олейник: ЕС пора наказать «патриотов» Порошенко и Яценюка
Операция «намордник»: суды под колпаком, судьи на коротком поводке, генпрокурор в 
кармане

Порошенко заявил, что готов объявить очередную волну мобилизации
Порошенко назвал главный результат 2015 года
Порошенко назвал новую дату принятия "визовых законов"
Порошенко назначил двух судей Конституционного суда
Порошенко настаивает на запрете в Украине идей федерализма
Порошенко объяснил, почему не увольняет Шокина
Порошенко ожидает безвизовый режим с ЕС уже с середины этого года
Порошенко озвучил потери ВСУ с начала АТО
Порошенко оперативно подписал закон об отсрочке изменений в Конституцию
Порошенко опроверг слухи о приватной встрече с Грызловым
Порошенко передал «Рошен» в траст
Порошенко признал, что альтернативы минским переговорам нет
Порошенко провел телефонные переговоры с Меркель и Олландом
Порошенко произвел кадровые перестановки в нескольких райадминистрациях
Порошенко рассказал, как будет решать проблему Крыма и Донбасса
Порошенко уволил глав двух районов Харьковщины — Городской Дозор

Слобожанщина (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)



Слобожанщина (теми, пов’язані з корупцією)

Полтавська область
На порядку денному – питання комунікацій влади з громадськістю та розвитку 
інформаційної сфери
"Антикоррупционное движение" в Полтавской области показало свои первые 
результаты
«Я свою місію виконав!» – Ленський звільнився з посади головного освітянина 
Полтавщини
Безвізові поїздки до ЄС для громадян України цього року мають стати реальністю, 
заявляє Глава держави
Глава департамента образования Полтавской области написал заявление на 
увольнение
Експерт - аналітик назвав 6 методів, якими маніпулювали думкою полтавців на 
виборах
Порошенко підписав закон про Держбюро розслідувань
Представник «Партії простих людей» боротиметься за президентське крісло
Самопомощь отзывает Павленко из Кабмина?
Суд звільнив від покарання обвинувачену в хабарництві медсестру третьої 
поліклініки
У полі зору депутатів – питання користування надрами
Яценюк просит Антикоррупционное бюро разобраться с попыткой хищения 480 
млн. госбюджетных средств

Сумська область
Андрей Деркач инициирует создание следственной комиссии Верховной Рады
Відбудеться підписання Меморандуму між головою Сумської облради та 
керівниками міст і районів Сумщини
Заступник голови обласної ради Лілія Ричкіна з робочим візитом побувала в 
Охтирці
Кандидата у головні копи Конотопу звинувачують в контрабанді м'яса на Росію
Лілія Ричкіна: «Від більшої прозорості нафтовидобувного бізнесу виграють усі»
Лілія Ричкіна: «Сумські аграрії готові до конструктивної розмови з владою, 
одночасно виступаючи за збереження пільг для сільгоспвиробників»
На Сумщині розпочалося тестування системи надання адміністративних послуг в 
електронному вигляді
Не договорились?Депутаты Сумского облсовета не готовы назначать 
руководителя агролеса
Олександр Лисенко: Бізнес душити не можна. Має бути компроміс
Очільник обласних депутатів закликав колег з районів до спільної відповідальної 
праці
Сумские депутаты не проголосовали за обращение к киевской власти по 
политрепрессиям
У Сумах запроваджуватимуть нові електронні сервіси
Что стоит за смещением руководителя «Облагролеса»?

Харківська область
"Не так страшен волк": Саакашвили о Кернесе
Антикоррупционные ведомства открыли более 20 уголовных дел
В Украине появится служба финрасследований
В Харькове заработала система электронных закупок товаров
В Харькове прошел Антикоррупционный форум
В Харькове состоялся форум «Коррупция СТОП»
Громадські та політичні діячі закликали громадськість підтримати Антикорупційний форум 
(фото)
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встретился с харьковскими журналистами
Игорь Райнин вошел в пятерку лучших губернаторов Украины
Испортил настроение. Речь Вакарчука к Порошенко во время награды орденом Свободы
Кравчук об унизительном для Украины молчании Порошенко и Яценюка. ВИДЕО
Круглий стіл «Корупція STOP!» - генеральная підготовка до Антикорупційного Форуму в Харкові 
(фото)
На областных коммунальных предприятиях Харьковщины внедрят систему «ProZorro»
На харьковский антикоррупционный форум не нашли денег
На Харьковщине более 700 коррупционных дел доведены до судов
На чем приехали на мероприятие участники Антикоррупционного форума (ФОТО)
НАБУ займется ректором ХНУРЭ от «Самопомощи»
Порошенко: Основная цель в 2016 году - мир в Украине
Предохраняющее средство: Яценюк хочет остаться премьером за счет военных
Райнин встретился с послом США (фото)
Рейдерский захват ХНУРЭ коммерсантами IT-сферы от «Самопомощи»?
Руководство области встретилось с миссией ОБСЕ
Саакашвили едет в Харьков, чтобы обсудить коррупцию
Саакашвили заявил об отсутствии премьерских амбиций
Саакашвили заявил, что не встречал на Украине политиков, которые любят народ
Саакашвили не пригласил Кернеса на Антикоррупционный форум
Скандал в ХНУРЭ набирает обороты. Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
- без ректора
Сколько получают Порошенко и Яценюк и на что тратят зарплату нардепы
Сообщения из сети: Черный пиар Самопомощи, слив, прослушки, отпечатки пальцев и судебная 
«такса»
Судья Лазюк задержан за взятку (фото)
У чому полягає важливість політичної та економічної частини Угоди про Асоціацію між Україною 
та ЄС?
Украина получит кредитные гарантии от США  только после отставки Шокина
ФБ-министр Аваков отказывается отвечать на обвинения в коррупции - расследование
Чому «Два сапога пара»? Представник «Зеленого фронту» виступив з критикою міської влади
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Східний регіон (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)

Донецька область
"Самопомощь" решила отозвать своего министра
«Минска-3» не существует и существовать не может - Порошенко
«Покупаем украинское». Украина расширяет список запрещенных товаров из России - 
Яценюк
Батальон "Донбасс" требуют от президента эффективного расследования Иловайской 
трагедии и наказания виновных
В 2016 году Украина должна вернуться на Донбасс и "ревизии Минских соглашений не 
допустит" - Порошенко
В Украине появится День памяти Героев-"киборгов"?
Вернулся на работу чиновник, задержание которого Порошенко назвал примером 
борьбы с коррупцией
Вопрос особого статуса Донбасса не нужно выносить на референдум - Гройсман
Глава МВФ сделала громкое заявление после встречи с Порошенко
Главари несуществующей "ДНР" гордо отказались встречаться с Порошенко, который и 
не планировал с ними общаться
Госсекретарь США считает, что в ближайшие месяцы возможно выполнение минских 
соглашений и снятие санкций
Депутаты Донецкого облсовета поддержали проект Постановления о проведении 
местных выборов в апреле 2016 г
Донетчан призывают поддержать петицию к Порошенко по восстановлению движения 
поездов
Коалиция ВР проводит срочное совещание, - СМИ
Конституционные изменения по децентрализации должны происходить на фоне 
очевидного прогресса "Минска" - Порошенко
Красный Крест планирует выделить на помощь Украине еще 64 миллиона долларов
Липецкий завод Roshen выпускает шоколадки с «добрым Путиным» (ФОТО)
Мнение политолога: Саакашвили критикует Жебривского, чтобы надавить на 
президента
Мнение: "Яценюк прибегнул к открытому шантажу Украины"
Новый поворот: Конституцию Украины будет писать народ?
Новым украинским премьером может стать Карл Бильдт
Около 500 общественных деятелей заявили о недопустимости изменений 
Конститувции под внешним давлением
Оппозиционный блок требует от парламента до конца января принять закон о выборах 
на Донбассе
Панич: Особый статус Донбасса прописан неточно и позволяет украинской власти 
маневрировать ВИДЕО
Порошенко вручил награды родным погибших "киборгов"
Порошенко ждет немедленных кадровых изменений в Кабмине
Порошенко и Байден в Давосе договорились о координации действий по 
освобождению украинских заложников

Порошенко надеется, что до 2 февраля Рада в первом чтении поддержит судебную 
реформу
Порошенко обещает не договариваться с олигархами, а сделать из них обычных 
предпринимателей
Порошенко подписал закон о "конституционных" изменениях в регламент парламента
Порошенко предложил Яценюку безотлагательно пересмотреть размеры выплат 
военным в зоне АТО
Порошенко принял кадровое решение по району в зоне АТО
Порошенко провел в Киеве встречу с представителем Путина
Порошенко прокомментировал встречу с представителем Путина
Порошенко требует от коалиции и оппозици избегать конфликта
Президент своим указом за нарушение присяги уволил судью из оккупированного 
Луганска
Проводить референдум по Донбассу — бессмысленно. — Аналитик
Пушилин заявил, что надеется на Меркель
Рада пока не планирует рассмотрение внесения изменений в Конституцию в части 
децентрализации - Гройсман
Референдум сорвет минский процесс, - Захарченко
Санкции против РФ не снимают из-за невыполнения минских соглашений – Порошенко
Сколько заработает Яценюк на идее референдума
Советник Порошенко назвал варианты, при которых Донбасс будет потерян навсегда
Специально для оккупантов - Порошенко поставил точку в вопросе децентрализации
Тимошенко выступает за полную замену правительства. Или досрочные парламентские 
выборы
У Порошенко остался год
У Порошенко рассказали, как готовили Саакашвили на преьмьера - СМИ
Украина может получить очередной транш МВФ в феврале - Порошенко
Украина настаивает на определении конкретных сроков выполнения Минских 
соглашений в 2016 году - Порошенко
Украина ожидает 7 миллиардов долларов от МВФ
Швейцария выделит Украине дополнительно 200 млн. долларов на пополнение 
золотовалютных резервов
Яценюк заговорил о референдуме, чтобы защитить Авакова от отставки – источник в АП
Яценюк согласился отчитаться перед Верховной Радой 16 февраля (ВИДЕО)
Яценюк хочет нового коалиционного соглашения
Яценюка пригласят с отчетом в Раду: парламент будет решать - или второй шанс, или 
отставка



Східний регіон (теми, пов’язані Порошенко П.О, Гройсманом В.Б., Яценюком А.П.)

Луганська область
"Привет, республика?": Северодонецкие депутаты выразили недоверие 
правительству Яценюка
"Украина – унитарное государство. Никаких специальных статусов не 
предусмотрено в Конституции" - Гройсман о референдуме по статусу Донбасса
2016 год должен стать годом возвращения Украины на Донбасс
АП: 20% украинцев хотят избавиться от Донбасса
Бессмертный: Все идет в Минску-3
Бойцы «Донбасса» требуют детального расследования Иловайской трагедии
В Киеве Порошенко провел встречу с Грызловым — СМИ
В Северодонецке руководство области отметило лучших сотрудников полиции
Во время выборов на Донбасс могут ввести полицию ОБСЕ - Порошенко
Гройсман анонсировал изменения в составе министров Украины
Депутаты Лисичанского горсовета приняли обращение об отставке правительства
За особый статус Луганска и Донецка нет голосов
Зачем Борис Грызлов прилетал в Киев на переговоры с Кучмой?
Кабмин расширил список запрещенных к ввозу российских товаров
Лисичанские депутаты намерены выразить недоверие правительству
Ляшко призвал Порошенко арестовать Грызлова
Оппозиционный блок требует от парламента до конца января принять закон о 
выборах на Донбассе
Переселенцы написали Президенту петицию о льготном кредитовании ВПО 
Плотницкий хочет отправить делегацию в Киев для «переговоров» по 
Конституции
Политолог: принятие сейчас поправок об особом статусе Донбасса похоже на 
бомбу
Порошенко и Байден договорились о координации действий по активизации 
освобождения украинских заложников
Порошенко и Байден договорились о скоординированных действиях для 
выполнения Минских соглашений
Порошенко отверг предложения Грызлова по урегулированию на Донбассе
Порошенко подписал закон об изменении регламента ВР
Порошенко предложил Яценюку срочно пересмотреть размеры выплат военным 
в зоне АТО
Порошенко призвал Красный Крест активнее участвовать в освобождении 
пленных
Порошенко проводит встречу с Лагард в Давосе
Порошенко расказал о жестком разговоре с путинским переговорщиком по 
Донбассу

Порошенко срочно вызвал «на ковер» Яценюка и председателей парламентских 
фракций
Порошенко: В 2016 должен возобновиться суверенитет Украины над 
оккупированными территориями Донбасса
Порошенко: встречи тет-а-тет с Грызловым в Киеве не было
Порошенко: Минска-3 не будет
Порошенко: Никто меня использовать не в состоянии
Президент Порошенко наградил орденом Луганского патриота
Президент Порошенко против досрочных парламентских выборов
Президент Украины требует определить сроки выполнения Минских соглашений
Президенты трех стран обсудили выполнение «минских соглашений»
Присутствие международного сообщества необходимо на Донбассе - Порошенко
Проводить референдум по Донбассу — бессмысленно. — Аналитик
Самопомощь отзывает своего министра АПК
Северодонецкие оппоблоковцы и тушки голосовали за «русскую весну — 2»
Северодонецкий аэропорт получил шанс на новую жизнь
Сегодня решится судьба Яценюка, уже выбран его возможный заместитель
Советник Порошенко раскрыл обман президента
У Порошенка требуют от Яценюка заменить Авакова, угрожая перевыборами
Украина достигла договоренности с МВФ
Украина нашла способ добиться от России правильной последовательности: 
утром контроль над границей - вечером особый статус Донбасса
Украинцы недовольны работой Порошенко, Яценюка и Рады
Швейцария предоставит Украине 200 млн помощи



Луганська область
В Северодонецке секретаря горсовета Буткова обвинили в 
коррупции
В Северодонецком городском совете 2 секретаря
Мэра Лисичанска вручили протокол о совершении 
коррупционного деяния
Общественный активист Максим Данильченко рассказал чем 
займется на Луганщине «Муніципальна варта»?
Порошенко: Никто меня использовать не в состоянии
Присутствие международного сообщества необходимо на 
Донбассе - Порошенко
Самопомощь отзывает своего министра АПК
Самопомощь предлагает отправить правительство в отставку
Секретаря Северодонецкого горсовета уволили из-за коррупции
Советник Порошенко раскрыл обман президента
Тука рассказал о причинах расстрела мобильной группы на 
Луганщине
Украина получит деньги от США лишь в обмен на отставку Шокина

Східний регіон (теми, пов’язані з корупцією)

Донецька область
"Самопомощь" решила отозвать своего министра
Вернулся на работу чиновник, задержание которого Порошенко назвал примером борьбы с 
коррупцией
Донецька ОДА готується до створення в області Центрів надання адмінпослуг підвищеної якості 
та доступності

Жебривский прокомментировал обвинения Саакашвили по неудачам в борьбе с коррупцией
Жебривский хочет бороться с "бытовой коррупцией" в семи городах области

Кандидат на пост зама мариупольского мэра опроверг обвинения, распространенные в СМИ
Краматорск посетит представитель Госдепа США
Мариуполь присоединился к системе электронных закупок ProZorro
Местная власть Дзержинска скрывает от общественности бюджет города и декларации о 
доходах чиновников – активисты
Мнение: "Яценюк прибегнул к открытому шантажу Украины"
Мэр Мариуполя лично провел проверку по силовику Хотнянскому, которого обвиняют в 
коррупции (ВИДЕО)
На должность нового зама Бойченко назначат силовика из Луганска, который причастен к 
разгону Евромайдана
Павел Жебривский рассказал о пяти главных направлениях работы
Павел Жебривский: «После 2016 года Мариуполь будет совсем другой»

Порошенко в пух и прах разнес Россию и хочет международного присутствия на Донбассе
Саакашвили ответил обиженному губернатору Донетчины

Секретарь Северодонецкого горсовета связан минимум с 19 предприятиями - СМИ (СПИСОК)
Славянск ожидает насыщенная программа экономического и социального развития на 2016 год 
(видео)
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зустрілась із представниками ОДА і обговорила питання 
розвитку регіона

Степан Махсма: «Результаты работы постоянных комиссий показывают, что депутаты готовы 
объединиться для решения общегородских проблем»

Юрий Луценко выступил с критикой в адрес Кабмина и против проведения референдума
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