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ТОП
Україна подала позов до СОТ проти Росії
щодо обмеження транзиту
Україна направила до Світової організаціїї торгівлі (СОТ)
вимогу про створення Групи експертів у рамках справи
щодо численних обмежень транзиту з території України...

Енергетичний штаб розгляне ситуацію з
блокуванням вугілля - Прем’єр
Україна споживає 24 млн тонн вугілля, з них 9 млн антрацитова група, що добувається з українських надр на
тимчасово неконтрольованій території...

Командування "Південь" назвало фейком
інформацію про напад на "Аскер"
Повідомлення про напад у неділю Збройних сил України
на громадську організацію "Аскер" на адмінкордоні з
Кримом є нічим іншим, як черговим фейком і намаганням..

Фейгін запросив ЗМІ та активістів на
апеляцію у справі Сущенка
Адвокат затриманого в Росії журналіста Укрінформу
Романа Сущенка Марк Фейгін нагадав, що у вівторок у
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Романа Сущенка Марк Фейгін нагадав, що у вівторок у
Мосміськсуді відбудеться розгляд апеляційної скарги...

В
Авдіївці
рятувальники
згорнули
тимчасовий пункт життєзабезпечення
В Авдіївці завершився першочерговий етап відновлюваних
робіт на пошкоджених обстрілами будинках. Також
припинено роботу пункту життєзабезпечення через...

СХІД
Доба в АТО: На Донецькому напрямку з
мінометів обстріляли Авдіївку
Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли по
всій лінії зіткнення. Зафіксовано 67 обстрілів. Одного
нашого військового поранено.

Бойовики з гранатометів
перехід у Мар’їнці

обстріляли

Незаконні
збройні
формування
продовжують
обстрілювати
позиції,
на
яких
несуть
службу
прикордонники та військовослужбовці Збройних Сил
України.

Наразі немає
розвідгрупу

інформації

про

зниклу

За цю добу бойовики 16 разів обстрілювали позиції АТО.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив
керівник прес-центра штабу АТО Леонід Матюхін.

Путінпроп "зігнав" полк бойовиків для
ролика про "тишу" на Донбасі - розвідка
Російсько-окупаційні війська на Донбасі знімають
пропагандистські ролики про те, як вони нібито
дотримуються режиму повного припинення вогню...

ПОЛІТИКА
Чубаров:
Військові
намагалися
застосувати силу до "Аскера"
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат
Чубаров заявив, що в ніч з 12 на 13 лютого на Чонгарі
стався інцидент між військовослужбовцями ЗСУ...
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Інцидент з Хомою не повинен вплинути на
прикордонну співпрацю - заступник мера
Перемишля
Інцидент навколо заборони в'їзду в Україну меру
Перемишля Роберту Хомі не повинен вплинути на
розвиток транскордонної співпраці між обома...

Банківській системі вже можна довіряти експерт
Банківська система в Україні пройшла процес очищення, і
тепер їй можна довіряти. Як передає Цензор.НІ, про це в
ефірі "Эспрессо.TV" повідомив член ради НБУ...

На Марші Нємцова буде колона на захист
українських політв'язнів - Фейгін
На Марші пам'яті Нємцова, який планується провести в
центрі Москви 26 лютого, буде окрема колона на захист
українських політв'язнів. Про це повідомив у своєму
Тwitter

ЕКСКЛЮЗИВ
Український інтерес у Брюсселі: допомога
в обмін на реформи
Хочеться вірити, що років через 10 хтось із європейських
лідерів скаже: Україна до набуття членства в ЄС пройшла
складний, але вражаючий шлях реформ.

Чи втримає подвійну облогу французький
інвестор Лакарен?
Правохоронці Білгород-Дністровська злочини проти
відомого винороба реєструють вибірково. Торік приватна
виноробня французького переселенця...

Як обороняли Аеропорт:
знімають фільм про кіборгів

В

Україні

Фільм «Кіборги» буде важливим для глядача ще й тому,
що демонструє нового українського кіногероя. «У нас тут
реальні бойові дії» - зустрічає журналістів біля входу...

Російська опозиція: Навальний та інші
Уточнимо диспозицію у російському опозиційному таборі,
розбитому за рік з невеликим до президентських
виборів. Минуло п'ять місяців після так званих...
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виборів. Минуло п'ять місяців після так званих...

СУСПІЛЬСТВО
Джемілєв та Забужко презентують у Києві
книгу Вацлава Гавела "Промови та есеї"
Презентація книги Вацлава Гавела "Промови та есеї"
відбудеться в Києві 15 лютого за участі Оксани Забужко та
Мустафи Джемілєва.

13 лютого. Пам’ятні дати
Сьогодні всесвітній день радіо. 13 лютого світова
громадськість відзначає Всесвітній день радіо, який
встановлений на 36-й сесії Генеральної конференції ...

13
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Микити; ще рано лютому до березня у свати
ходити. Сьогодні церква згадує святителя Микиту,
затворника Печерського. З Микитою відбулась прецікава...
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