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Герої Небесної Сотні вступили в один з
перших
боїв
за
Незалежність
Порошенко
Герої Небесної Сотні вступили в один з перших боїв війни
за незалежність України. На цьому наголосив Президент
Петро Порошенко під час заходу з нагоди початку ...

Україна попросила місію ООН
посередником в обміні полоненими

бути

Українська сторона в тристоронніх переговорах щодо
Донбасу попросила Моніторингову місію ООН з прав
людини стати посередником в процедурі засвідчення...

У Євросоюзі закликають розблокувати
постачання
вугілля
з
окупованого
Донбасу
У Євросоюзі відзначають негативні наслідки для України
та населення через блокаду залізниці на Донбасі.

Холодницький готовий їхати до Лондона,
щоб допитати Онищенка
Керівник Спеціалізованої антикорупційної
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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Назар Холодницький заявляє про готовність поїхати до
Лондона для допиту народного депутата Онищенка.

РНБО
сьогодні
розгляне
питання
енергетичної
безпеки
України
Порошенко
Рада національної безпеки і оборони України сьогодні
проведе засідання, на якому розгляне питання щодо
невідкладних заходів...

СХІД
Доба в АТО: Україна втратила ще одного
бійця
Протягом минулої доби на Маріупольському напрямку з
мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне. Про це
повідомляє у Фейсбуці прес- центр АТО.

Bellingcat назвали офіцера, який доставив
"Бук" на Донбас
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала
доповідь,
у
якій
встановила,
хто
контролював
перевезення «Бука», з якого на Донбасі збили
«Боїнг-777».

Бойовики і далі обстрілюють Авдіївку Аброськін
Незаконні
збройні
формування
продовжують
обстрілювати Авдіївку. Про це повідомив начальник
Донецького управління МВС В'ячеслав Аброськін у
Фейсбуці.

УКРАЇНА І СВІТ
Маккейн закликав Трампа дати Україні
летальне озброєння
Сенатор-республіканець Джон Маккейн відповів на
питання президента США Дональда Трампа щодо Криму і
закликав надати Україні летальну зброю. Таким чином...

Російські "журналісти" ледь не зірвали
прес-конференцію Сайдіка в Мінську
У

Мінську

група

росіян

намагалася
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У Мінську група росіян намагалася зірвати пресконференцію
спецпредставника
голови
ОБСЄ
в
Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації...

Аслунд назвав найбільший виклик для
економіки України
Найбільшим викликом у сфері економіки для України
залишається довготривале залучення інвестицій з боку
крупних міжнародних донорів з метою продовження...

ООН продовжить
сходу України

надавати

допомогу

Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних
Націй повідомила, що продовжить операцію на сході
України, у рамках якої продукти харчування отримають ...

Екс-депутата Максакову, яка переїхала в
Україну, виключать із путінської партії
Колишнього депутата Держдуми РФ і оперну співачку
Марію Максакову, що є членом "Єдиної Росії", виключать з
партії найближчим часом. Про це заявив "Интерфаксу" ...

Мацеревич:
миру
не
буде
відновлення цілісності України

без

Миру у світі не буде без відновлення територіальної
цілісності України. На цьому після зустрічі міністрів
оборони країн-членів НАТО в Брюсселі в середу...

УКРАЇНА
Уряд не обмежуватиме права працюючих
пенсіонерів - Розенко
Уряд України не вноситиме ніяких пропозицій щодо
обмеження прав пенсіонерів, які працюють. Про це в
ефірі телеканалу "Еспресо" заявив віце-прем'єр-міністр
України

НРКЕКП каже, що не
"Роттердам+" у тарифи

закладала

цін

Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
спростовує інформацію про врахування у тарифах...
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Соболєв розказав, чому "зависають"
справи проти топ-корупціонерів
Голова Комітету Верховної Ради України з питань
запобігання і протидії корупції народний депутат Єгор
Соболєв заявляє, що законопроект № 6011...

Захисту Януковича дали 17 днів на
ознайомлення зі справою про держзраду
Печерський районний суд Києва зобов'язав захист
колишнього президента Віктора Януковича ознайомитися
з матеріалами справи про державну зраду протягом 17...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Полозов каже, що Чийгоза
жодному “відеодоказі”

немає

в

У середу в окупованому Криму пройшло 81-е судове
засідання у справі Ахтема Чийгоза, в ході якого було
переглянуто близько 20 відеороликів, які повністю...

Політв'язня Коломійця відвідали дружина
і український консул
Кремлівського політв'язня з України Андрія Коломійця в
колонії відвідав український консул, також у нього
побувала на тривалому побаченні дружина. Про це
російський...

ЕКСКЛЮЗИВ
1000 і один спосіб обійти ProZorro
ProZorro чекають зміни. «Поріг» планують знизити
учетверо, а для учасників торгів ввести завдаток.
Допоможе? ProZorro кажете? Державні закупівлі звільнено

Економіка України: ще не вмерла – і
одужує (Аналітика)
Українці стали вкрай недовірливі – панічно бояться чути
гарні новини (вчені навіть хворобу таку знають). А вони –
зміни на краще - є. «Уряд бреше! Статистика тим
паче!»...

СУСПІЛЬСТВО
Рівень захворюваності на грип в Україні
зріс на 7% - МОЗ
За минулий тижень рівень захворюваності на грип та ГРВІ
виріс на 7%: всього захворіло 196 243 особи, майже 70% із
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виріс на 7%: всього захворіло 196 243 особи, майже 70% із
них - діти. Про це повідомляє прес-служба...

Ватикан виділить для мешканців Авдіївки
200 тис. євро
Для потреб мешканців Авдіївки буде виділено 200 тисяч
євро з фонду "Папа для України". Про це заявив
апостольський нунцій архієпископ Клаудіо Гуджеротті...

16
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Симеона й Ганни; ховайте сани, лаштуйте
воза. Сьогодні Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці.
Саме ці двоє святих зустрічали в Єрусалимському храмі...
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