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ТОП
Європарламент збирається на екстрені
дебати через ескалацію на Донбасі
Європарламент у вівторок проведе дебати про
погіршення ситуації на сході України. Відповідне питання
було терміново включено до порядку денного засідання...

Московський суд відмовився відпустити
Сущенка під домашній арешт - Фейгін
Московський міський суд 14 лютого залишив без
задоволення апеляційну скаргу адвоката Марка Фейгіна
на продовження арешту Роману Сущенку, якого
незаконно

Сьогодні у Канаді мають ратифікувати
Угоду про вільну торгівлю з Україною
Сьогодні федеральний парламент Канади голосуватиме
за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю із Україною у
третьому і остаточному читанні.

Гройсман вважає Тимошенко "мамою"
корупції й популізму
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає
http://archive.sendpulse.com/bc3223cc/?_ga=1.184264998.1607579980.1478772450
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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає голову ВО
"Батьківщина" Юлію Тимошенко "мамою" корупції,
популізму й неефективності.

Тимчасовий керівник НСТУ:
допустимо зриву Євробачення

Ми

не

Тимчасово виконуюча обов’язків голови правління ПАТ
"НСТУ" Ганна Бичок заявляє, що "Євробачення-2017"
відбудеться, незважаючи на кадрові зміни.

СХІД
Доба в АТО: 72 ворожі обстріли, один
військовий отримав поранення
Російсько-окупаційні війська вперто порушують режим
тиші, обстрілюючи позиції українських військових із
важкого озброєння. Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр АТО

Бойовики обстріляли місію ОБСЄ, коли ті
знайшли танк "ДНР"
Бойовики "ДНР" відкрили попереджувальний вогонь у
районі села Пікузи, коли спостерігачі Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ виявили замаскований...

Фейгін прокоментував заяву Прилєпіна
про службу в "армії ДНР"
Російський адвокат Марк Фейгін досить жорстко
відреагував на повідомлення про те, що популярний
російський письменник Захар Прилєпін заявив про
перехід

У Слов’янську затримали бойовика, який
катував заручників. Відео
Співробітники Служби безпеки України спільно
Генеральною прокуратурою України затримали
Слов’янську діючого бойовика т. зв. "ДНР"...

з
у

УКРАЇНА І СВІТ
МВФ задоволений перебігом перемовин з
Україною
Переговори Міжнародного валютного фонду з Україною
про виділення чергового траншу $17,5-мільярдної
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про виділення чергового траншу $17,5-мільярдної
кредитної програми просуваються добре.

Мінкульт вимагає не допустити російськобританського археологічного проекту в
Криму
Мінкультури звернулося до МЗС України з вимогою
надіслати ноти протесту МЗС РФ та МЗС Великої Британії
та Північної Ірландії у зв'язку з намірами окупаційної влади

УКРАЇНА
Зростання ВВП України пришвидшилось
до 4,7%, - Держстат
Державна служба статистики оцінює зростання ВВП у
жовтні - грудні 2016 року в 4,7% порівняно з відповідним
періодом 2015 р. Про це Держстат інформує в
оперативній

Блокада Донбасу:
чотири справи

поліція

порушила

У Донецькій області за фактами блокування залізниці
відкрито чотири кримінальних провадження. Про це
повідомили у Відділі комунікації національної поліції...

Зубко розповів, кому насправді вигідне
блокування поставок вугілля з ОРДЛО
Блокування поставок вугілля з тимчасово окупованих
територій Донецької і Луганської областей вигідне, перш
за все, Росії. Таку думку в ефірі програми "Свобода
слова"

Насалик сказав, коли Україна зможе
позбутися антрацитової залежності
Україні потрібно 2-2,5 роки, щоб позбутися залежності від
антрацитового вугілля, яке зараз видобувається на
тимчасово окупованих територіях. Про це заявив в ефірі...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Фейгін: Будемо домагатися, щоб консул
став громадським захисником Сущенка
Адвокат Марк Фейгін, що захищає незаконно затриманого
в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка, заявив,
що запропонує, щоб консул України в Москві...
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Справа Хізб ут-Тахрір: російський суд
"завернув" всі клопотання і взяв перерву
Військовий суд у Ростові-на-Дону продовжить розгляд
кримінального провадження стосовно фігуранта "справи
Хізб ут-Тахрір" Руслана Зейтуллаєва 20 лютого.

Кримський "суд" відхилив апеляцію на
скаргу Полозова
Оккупантский "суд" у Криму 14 лютого відхилив
апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на
постанову судді Київського райсуду Сімферополя...

ЕКСКЛЮЗИВ
Українцям не варто кепкувати
виборами президента Туркменістану

над

Світовий тренд: хочеш жити – показуй, що ти демократ.
Навіщо авторитарним лідерам фіктивні вибори. Минулої
неділі у Туркменістані чинний глава держави...

СУСПІЛЬСТВО
На Тернопільщині знайшли унікальну
добірку архівних документів ОУН
Схованку із раритетними документами ОУН випадково
знайшли на Тернопільщині співробітники Служби безпеки
України у ході перевірки інформації про незаконне...

Президент нагородив генерала
Воробйова орденом посмертно
Президент Петро Порошенко підписав Указ про
нагородження генерал-полковника Геннадія Воробйова
орденом Богдана Хмельницького І ступеня посмертно.

14
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Між Валентином і Трифоном – замовляйте або столик у
ресторані, або мишей у степу. Звісно, всі в курсі: сьогодні
в світі – від США до Японії, від Норвегії до ПАР...

Про
кохання
Інфографіка

українською

мовою.

14 лютого у багатьох країнах світу відзначається День
святого Валентина (Valentine's Day) або День всіх
закоханих. Відтак Укрінформ підготував інфографіку про...
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закоханих. Відтак Укрінформ підготував інфографіку про...
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