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ТОП
Президент
наполягає:
стосунки
з
окупованими
територіями
"вкрай
обмежені"
Україна зберігає вкрай обмежені економічні стосунки з
розташованими на окупованій території Донбасу
підприємствами, які змогли залишитися

Президент обіцяє, що перелік товарів для
провезення в ОРДЛО переглянуть
Українська влада перегляне та обмежить перелік товарів,
які дозволяється перевозити через лінії розмежування у
зоні проведення АТО.

Столтенберг
Порошенком
конференції

планує
зустрітися
з
на полях Мюнхенської

Президент України Петро Порошенко і Генеральний
секретар НАТО Єнс Столтенберг планують провести
цього тижня зустріч у Мюнхені в рамках участі у
безпековій конференції.

Порошенко - блокувальникам Донбасу: Не
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Порошенко - блокувальникам Донбасу: Не
ви ці землі збирали, і не вам їх відрізати
Президент України Петро Порошенко заявив, що учасники
блокування залізниці на Донбасі блокують не ОРДЛО, а
боротьбу України за територіальну цілісність.

Порошенко затвердив рішення РНБО
щодо нейтралізації загроз енергобезпеці
Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким
ввів в дію рішення РНБУ сьогоднішнє про нейтралізацію
загроз енергетичній безпеці.

США очікують на виконання
Мінських угод - Тіллерсон

Росією

Сполучені Штати Америки готові працювати з Росією за
наявності спільних сфер для співпраці, однак Москва
повинна дотримуватися своїх зобов'язань стосовно
України.

Лавров стверджує, що не говорив з
Тіллерсоном про антиросійські санкції
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров
уточнив, що у ході зустрічі не обговорював з
держсекретарем США Рексом Тіллерсоном тему
антиросійських санкцій.

НСТУ: Заміну тим, хто пішов з команди
Євробачення, знайшли за 72 години
Заступник керівника ПАТ "Національна суспільна
телерадіокомпанія України" Павло Грицак заявив, що вже
знайшли кандидатів для заміни членів команди підготовки
Євробачення-2017, які повідомили про вихід.

У СБУ роз'яснили, що
Пінчука не порушували

справу

проти

Служба безпеки України не порушувала справу проти
бізнесмена Віктора Пінчука. Про це Укрінформу
повідомили в прес-центрі СБУ.

Росія може готувати чергові провокації
під прикриттям навчань "Захід-2017" –
Божок
Виконувач обов'язків глави Місії України при НАТО Єгор
Божок не виключає, що російська сторона може
використати проведення влітку навчань "Захід-2017" для ..
http://archive.sendpulse.com/a3e2f393/?_ga=1.5851379.1343383106.1487161111

2/6

16.02.2017

Єдина країна (вечірня) 16.02.17

СХІД
Зведення АТО: троє українських бійців
загинули, четверо поранені
Станом на 18.00 четверга на Донбасі зафіксовано 35
обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових
загинуло, четверо – поранено.

АТО: "гарячі точки" – Авдіївка, Кримське
та приморські ділянки фронту
На Донецькому напрямку, у Авдіївці, обстріли бойовиками
позицій сил АТО тривали минулої доби безперервно з 15
години до самої опівночі. Про це на брифінгу заявив ...

УКРАЇНА І СВІТ
Нафтогаз
назвав
15
європейських
компаній-постачальників газу
За 2016 рік постачальниками НАК "Нафтогаз України" були
15 європейських компаній. Про це Укрінформу повідомили
в прес-службі Нафтогазу. "За минулий рік ...

США закликають Україну зняти перешкоди
для постачання вугілля з Донбасу
Сполучені Штати стурбовані ситуацією з блокуванням
поставок вугілля з окупованого Донбасу на контрольовану
урядом територію України й закликали зробити кроки, щоб
запобігти ускладненню ситуації для

Росія хоче вбити клин між Україною і
Польщею - нардепи
До знищення польських місць пам'яті в Україні й
українських в Польщі причетна третя сторона, яка хоче
посварити обидва народи.

Охендовський зібрався за кордон, обіцяє
повернутися
Голова
Центральної
виборчої
комісії
Михайло
Охендовський найближчим часом планує здійснити два
відрядження. Про це він повідомив журналістам у четвер,
передає кореспондент Укрінформу.

СБУ завела
Прилєпіна

справу

Служба

України

безпеки

на
відкрила
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Служба
безпеки
України
відкрила
кримінальне
провадження проти громадянина Російської Федерації
Євгена Прилєпіна, який під іменем "Захар Прилєпін" пішов

ПРАВА ЛЮДИНИ
Понад 270 журналістів постраждали в
Україні під час Євромайдану - НСЖУ
В Національній спілці журналістів України (НСЖУ)
звертають увагу на системну проблему безкарності за
злочини проти представників ЗМІ, зокрема, за часів ...

Сущенка
висунули
на
Всесвітньої премії ЮНЕСКО

здобуття

Національна спілка журналістів України висунула
кандидатуру незаконно затриманого в Москві Романа
Сущенка на здобуття Всесвітньої премії ЮНЕСКО "Гільєрмо Кано за внесок у справу свободи .

"Кримському диверсанту" Сулейманову
продовжили арешт
"Суд" Сімферополя, що перебуває під контролем
окупаційної влади, продовжив до 20 березня арешт
Редвану Сулейманову, фігуранту "справи кримських
диверсантів".

Хізб ут-Тахрір: ФСБ шукає нових "свідків"
обвинувачення
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ільмі Умеров вважає, що ФСБ шукає нових свідків
звинувачення у так званій справі Хізб ут-Тахрір.

ЕКСКЛЮЗИВ
Гаррі
Бардін,
російський
мультиплікатор (Інтерв'ю)

режисер-

Видатний аніматор Гаррі Бардін, який зняв близько 30
стрічок, увінчаний безліччю нагород, включаючи ...

Європейський фронт
програний? (Аналітика)

Путіна

–

теж

Сценарії виборів - у Франції із двома промосковськими
кандидатами у топі та розхитуванням Німеччини провалилися. Гучна відставка помічника президента США
з питані держбезпеки Майкла Флінна...
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з питані держбезпеки Майкла Флінна...

СУСПІЛЬСТВО
Шкіряк хоче заблокувати в
"ВКонтакте" та "Одноклассники"

Україні

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк хоче
заблокувати в Україні російські соціальні мережі
"ВКонтакте" та "Одноклассники" у зв'язку з тим, що вони є

В'ятрович: Український дім - оптимальне
місце для музею Революції Гідності
Оптимальне рішення для розміщення Національного
меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - музею
Революції Гідності, який не має ...

Поранений
в
Авдіївці
британський
фотограф планує видати книгу про
Донбас
Поранений
під
Авдіївкою
британський
фотограф
Крістофер Нанн після одужання планує видати книгу про
Донбас і продовжить працювати в зоні АТО.

ОУН не планує 100-тисячну акцію в Києві голова організації
Голова Організації українських націоналістів Богдан
Червак спростував інформацію про те, що ОУН планує в
Києві провести 100-тисячну акцію з нагоди вшанування
пам'яті Героїв Небесної Сотні. ..
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