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ТОП
Санкції проти РФ мають тривати до
повного виконання "Мінська" - Мінгареллі
Україна на Донбасі стала жертвою іноземної агресії, тому
накладені за це санкції мають бути збережені до повного
виконання Мінських угод.

Дебати в ЄП: Росія у "Мінську" - не
учасник мирного процесу, а агресор
Депутати Європарламенту засудили спровоковане Росією
загострення ситуації на сході України та висловилися за ..

У Євросоюзі анонсували
відновлення Донбасу

програму

з

Євросоюз готує масштабну програму із надання допомоги
у відновленні зруйнованої у результаті російської агресії
інфраструктури на сході України.

Виставка
українських
відкрилася у Вашингтоні

винаходів

З нагоди 25-річчя встановлення українсько-американських
дипломатичних відносин у центрі Вашингтона
http://archive.sendpulse.com/61474b67/?_ga=1.178946468.1607579980.1478772450
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дипломатичних відносин у центрі Вашингтона відкрилася
виставка "50 винаходів, які Україна подарувала світу".

Військова прокуратура відкрила
справи на міністра часів Януковича

дві

Головна
військова
прокуратура
порушувала
два
кримінальні провадження щодо колишнього міністра
доходів і зборів України Олександра Клименка.

Розстріл
Майдану:
Росія
дала
громадянство уже 13 екс-беркутівцям
Уже 13 екс-бійців київського спецпідрозділу "Беркут", яких
підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, отримали
російське громадянство. Ще двоє отримали посвідку на ..

СХІД
Окупанти обстріляли сили АТО в десяти
населених пунктах
Станом на 18.00 вівторка на Донбасі зафіксовано 26
обстрілів з боку бойовиків. Втрат серед українських
військових немає.

Бойовики гатять із танків та мінометів.
Штаб АТО назвав "гарячі точки"
На Донецькому напрямку обстановка залишається
незмінно напруженою. За добу тут зафіксовано 27
ворожих обстрілів.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна співпрацює з Мін'юстом РФ лише
для повернення своїх
громадян Петренко
Міністерство
юстиції
України
підтримує
лише
дипломатичні контакти з Мін'юстом Російської Федерації.

Україна та США домовились створювати
журналістам безпечні умови – МІП
Міністр інформаційної політики України Юрій Стець і
Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Марі
Йованович під час зустрічі домовились діяти разом для
уникнення інформаційних ризиків, застосовуючи систему
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уникнення інформаційних ризиків, застосовуючи систему

Євродепутат
від
Нідерландів:
На
ратифікацію асоціації з Україною треба 2-3
місяці
У Європарламенті сподіваються, що Нідерланди
завершать ратифікацію Угоди про асоціацію ЄС-Україна
за два-три місяці.

Столтенберг поговорить із Лавровим про
Україну
Генеральний
секретар
НАТО
Єнс
Столтенберг
обговорить з міністром закордонних справ Росії Сергієм
Лавровим низку актуальних питань, включаючи ситуацію в
Україні.

Мінгареллі
квапить
антикорупційним судом

Київ

із

Боротьба з корупцією в Україні йде в правильному
напрямку,
тепер
треба
посилити
ефективність
новостворених
органів
і
якнайшвидше
створити
антикорупційний суд....

ОБСЄ засуджує чергові
журналістів в Україні

напади

на

Організація з безпеки та співробітництва в Європі
засудила чергові напади на журналістів в Україні. Про це
кореспондентові Укрінформу повідомили з віденської ...

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...

МЗС вимагає від російської влади
припинити розправу над Сущенком
МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з
рішенням Московського міськсуду залишити без змін
постанову про продовження до 30 квітня терміну

Фейгін: Нова суддя у "справі Сущенка"
неприємно здивувала
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неприємно здивувала
Адвокат незаконно затриманого журналіста Укрінформу
Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що суддя Юлія
Комлева, яка вела сьогоднішнє засідання, вимагала
викладати аргументи захисту занадто швидко та ...

Жадан:
Досить
бути
громадянином
України, щоб у Росії назвали "терористом"
Бути громадянином України вже достатньо, щоб в Росії
тебе зарахували до терористів. Так сказав на пресконференції у Харкові, повідомляє кореспондент ...

ЕКОНОМІКА
Зубко розповів про антикризові заходи в
енергетиці
Перед урядом стоять тактичні та стратегічні завдання з
розв’язання кризової ситуації в енергетиці у зв’язку зі
зменшенням запасів антрацитової групи вугілля на
підприємствах.

Миколаївську
«Миколаївобленерго»
аукціону

ТЕЦ
продадуть

та
з

До кінця року в Миколаєві продадуть два стратегічних
підприємства міста - ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» та ...

Ощадбанк відстояв у Верховному суді
заставу в 100 мільйонів
ПАТ "Державний ощадний банк України" відстояв у
Верховному суді заставу вартістю 100 млн грн. Про це
інформує прес-служба Ощадбанку.

Запасів дизпального вистачить на 20 діб
сталої роботи - Укрзалізниця
Запасів дизельного пального для здійснення ПАТ
"Укрзалізниця" пасажирських та вантажних перевезень
станом на 14 лютого 2017 року

ЕКСКЛЮЗИВ
Євген Перебийніс, Посол України
Латвійській Республіці (Інтерв'ю)

в

Ми працювали над цим матеріалом досить довго, в кілька
етапів. Під час підготовки стало відомо, що ...
http://archive.sendpulse.com/61474b67/?_ga=1.178946468.1607579980.1478772450
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Про Україну,
(Аналітика)

Трампа

і

святе

місце

Рупор Кремля Володимир Жириновський знову ділить
Україну. Будемо мовчати, як звикли?

Блокада Донбасу – це не зрада, і не
перемога (Аналітика)
Чи може Україна, перейшовши до класичної війни,
перемогти ворога, який веде війну гібридну? Блокада
Донбасу залишається центральною те ...

СУСПІЛЬСТВО
В Україні запускають свій "Оскар"
Одеський міжнародний кінофестиваль ініціює створення
Національної
Кінопремії.
І
перше
нагородження
відбудеться вже у квітні цього року.

Маріупольці скаржаться до Нацради на
антиукраїнський контент від каналу
Ахметова
У суботу, 11 лютого, у Маріуполі Донецької області в ефірі
телеканалу МТВ (Маріупольське телебачення) протягом
40 хвилин транслювали телевізійну передачу ...

Київенерго:
підстав
для
перерахунків за тепло немає

масових

Столичним жителям не варто очікувати зниження
нарахувань за тепло, спожите у січні, – підстав для
масових перерахунків немає. Про це у колонці для ...

ФІФА дозволила Зозулі повернутися в
"Дніпро", в УЄФА - проти
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дозволила
форварду іспанського "Бетіса" Роману Зозулі повернутися
в "Дніпро". Однак український клуб є банкрутом і не має
дозволу (в даному випадку УЄФА) підписувати нових ...

Україна здобула
Європейському
фестивалі-2017

першу

медаль на
олімпійському

Біатлоністка Христина Дмитренко першою серед
українських атлетів піднялася на п'єдестал ХІІІ зимового
Європейського юнацького олімпійського фестивалю ...
http://archive.sendpulse.com/61474b67/?_ga=1.178946468.1607579980.1478772450
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Європейського юнацького олімпійського фестивалю ...
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