08.02.2017

Єдина країна (08.02.2017) вечірня

Єдина країна (08.02.2017) вечірня

ТОП
Глава МВС назвав дві головні версії
вбивства Шеремета
Головні версії вбивства Павла Шеремета - його
журналістська та опозиційна діяльність. Про це на
брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков.

Вибухівку під автомобіль
заклала жінка - поліція

Шеремета

Кабінет міністрів погодив проект Указу Президента "Про
Положення про Генеральний штаб Збройних сил
України".Таке рішення було прийняте на засіданні уряду
...

Вибори на Донбасі: у Берліні не бачать
протиріччя в словах посла Райхеля
Офіційний Берлін вважає, що вибори на сході України
можуть відбутися тоді, коли про їхню модальність
зможуть домовитися Київ і Москва.

Світ

вітає

народження

Романа

Сущенка
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народження
У день народження журналіста Укрінформу Романа
Сущенка Президент Петро Порошенко зустрівся з його
дружиною Анжелою та дітьми Юлією і Максимом.

Порошенко зустрівся
дітьми Сущенка

з

дружиною

та

У день народження журналіста Укрінформу Романа
Сущенка Президент Петро Порошенко зустрівся з його
дружиною Анжелою та дітьми Юлією і Максимом.

СХІД
Доба в АТО: поранені шість бійців
За добу внаслідок бойових дій на Сході України жоден з
українських військовослужбовців не загинув, проте
шестеро військових були поранені та травмовані.

АТО: бойовики порушують "тишу" по всіх
напрямках,
на
Луганському
стає
гарячіше (КАРТА)
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики
порушували Мінські домовленості й на Донецькому
напрямку обстрілювали позиції сил АТО з мінометів та ...

Ліквідація «Гіві»: Росія «прибирає» за
собою на Донбасі? Не факт. Ексклюзив
Чому версія про «руку Кремля», який готується до
передачі ОРДЛО Україні, не виглядає найімовірнішою. Хто
й навіщо вбив «Гіві»? Цікаве питання, але для нас, в ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Арешт Сущенка: московський
лютого розгляне апеляцію

суд

14

Мосміськсуд
14
лютого
перевірить
законність
продовження арешту журналістові Укрінформу Романові
Сущенку, незаконно затриманому в Москві.

"Суд"
над
кримським
журналістом
Семеною призначили на 17 лютого
В окупованому Криму заплановано засідання "суду" у
справі українського журналіста Миколи Семени. Про це
повідомляє Крим.Реалії.
http://archive.sendpulse.com/3069c679/?_ga=1.180085924.1607579980.1478772450
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УКРАЇНА І СВІТ
У Бундестазі не виключають наступного
тижня зустрічі "нормандських" міністрів
Член комітету із закордонних справ Бундестагу,
уповноважений уряду ФРН по співпраці з РФ, країнами ...

Донбас-2017 – це не НДР-1990, а слово
посла – не горобець (Ексклюзив)
Посол ФРН в Україні Ернст Райхель спровокував
справжній дипломатичний скандал і несхвалення
німецької сторони..

У
Львові
вандали
консульство Польщі

обмалювали

У ніч на середу невідомі розмалювали провокативними
гаслами паркан Генерального консульства Республіки
Польща у Львові.

У Берліні шкодують про вчинок нардепа,
який вимазав фарбою Берлінську стіну
У Німеччині шкодують про вчинок народного депутата
України Олексія Гончаренка (БПП), який вимазав
червоною фарбою фрагмент Берлінської стіни на
території посольства ФРН в Києві.

ПОЛІТИКА
Петренко звинувачує НАЗК у саботажі
Міністр юстиції Павло Петренко звинуватив Національне
агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у
саботуванні видачі висновків зі спецперевірок майбутніх
чиновників.

Троян став заступником глави МВС
Кабінет міністрів призначив заступником міністра
внутрішніх справ Вадима Трояна. Як повідомив
журналістам міністр Кабміну Олександр Саєнко ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Путін – Лукашенку: Масло закінчується, є
гармати…
В Білорусі Кремль примудрився загнати себе в кут. Не
допоможе ні військове вторгнення, ні державний
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допоможе ні військове вторгнення, ні державний
переворот.

СУСПІЛЬСТВО
В
Україні
стартувала
кампанія до 75-річчя УПА

інформаційна

В
Україні
у
середу
розпочалася
національна
інформаційна кампанія в пам’ять про Українську
повстанську армію, від створення якої цьогоріч
виповнюється 75 років.
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