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ТОП
Порошенко у Мюхені: Путін не бачить
Україну на політичній карті Європи
Президент України Петро Порошенко у ході Мюнхенської
конференції з безпеки заявив про ненависть президента
РФ Путіна до ідентичності українського народу.

Ричкова: 1500 ветеранів АТО відмовилися
продовжувати блокаду Донбасу
Півтори тисячі ветеранів АТО відмовилися брати участь в
блокаді залізничної дороги на Донбасі. Про це повідомила
виданню ІnfoResist народний депутат з фракції БПП ...

У ГПУ виключають можливість обміну екс
командира "Беркуту" Садовника
Прокурор Генеральної прокуратури Олексій Донський
виключає, що екскерівник спецпідрозділу “Беркут” Дмитро
Садовник, якого підозрюють у злочинах проти учасників
Революції Гідності, міг бути обміняний.

Порошенко розповів
ескалацію на Донбасі

Тіллерсону
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, у
ході якої, зокрема, було обговорено порушення Росією ...

Клімкін
не
чекає
прориву
"нормандської" зустрічі в суботу

від

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не очікує
якихось проривів від призначеної на суботу зустрічі глав
МЗС "нормандської четвірки".

СХІД
Доба в АТО: троє загиблих, десятеро 
поранені
Минулої доби внаслідок бойових дій на Сході України троє
українських військових загинули, десятеро зазнали
поранень.

Хуг розказав, про
ватажками "Л/ДНР"

що

говорили

з

Ватажки угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко
та Ігор Плотницький на зустрічі з представниками
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ нібито погодилися

Моніторинг ОБСЄ пропустив у доповіді
про Донбас убивства та ув'язнення  МЗС
Поза увагою в тематичній доповіді Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ "Складне становище цивільного
населення, яке постраждало від конфлікту на сході
України" залишилися такі критичні питання, як ..

АТО:
на
розширилася
дій (Карта)

Луганському
географія

напрямку
бойових

На Донецькому напрямку 16 лютого обстановка
погіршилася  ворог застосовує важке озброєння та
обстрілює житлові квартали в Авдіївці. Про це повідомив ...

СВІТ
Польський міністр каже, зараз "хороший
клімат", щоб просити членства в НАТО
Міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич
порушував питання підтримки України на зустрічі глав
оборонних відомств країн НАТО 16 лютого у Брюсселі.
http://archive.sendpulse.com/fbc6ec9b/?_ga=1.195328172.1690232673.1485856135
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До референдуму у Нідерландах доклали
руку фейкові українці з РФ  NYT
Під час кампанії до референдуму у Нідерландах щодо
Угоди
про
асоціацію
Україна

ЄС
росіяни, представляючись українцями, допомагали
противникам асоціації агітувати проти угоди.

«Трампа більше немає» (Аналітика)
Роспроп, росдипломатія і росрозвідка в період
невизначеності. Цікавий режим роботи нині у російської
пропагандистської машини. Трамп уже не друг, але ще й
не "чмо".

Ішингер: Я пропоную адміністрації Трампа
приєднатись до "нормандського формату"
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ
Ішинґер висловився за приєднання Сполучених Штатів
Америки до так званого "нормандського формату"
переговорів щодо розв'язання збройного

УКРАЇНА
Наступного
тижня
роботу
Ради
збираються заблокувати — Геращенко
Віцеспікер Ради Ірина Геращенко заявила, що наступного
тижня дві фракції парламенту мають намір заблокувати
роботу Верховної Ради. Про це вона сказала в ефірі
"Радіо Свобода" на Еспресо.TV.

Петренко не виключає
переформатування НАЗК

структурного

Мін’юст моніторить роботу Національного агентства з
питань запобігання корупції і не виключає варіанту
структурного переформатування цього органу із ...

Рева
пояснив,
кого
соціальні інспектори

перевірятимуть

Запропонований Міністерством соціальної політики
законопроект про створення органу контролю за
соціальними виплатами передбачає, що ці соціальні
інспектори перевірятимуть не людей, ...

У кожному банку із російським капіталом є
куратор НБУ
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Детективи Національного антикорупційного бюро України
завершили досудове розслідування у кримінальному
провадженні стосовно дій низки осіб, задіяних у так званій

ІСД зупинив два заводи в Алчевську, на
черзі – третій
Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" підтвердила
зупинку роботи Алчевського металургійного комбінату та
Алчевського коксохімічного заводу, а також заявила про
загрозу зупинки Дніпровського ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справи щодо розстрілів Майдану не
мають перспектив в українських судах –
адвокат
Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич вважає,
що в українських судах у нинішніх реаліях немає
перспектив розслідування справ щодо розстрілів на
Майдані..

Злочини
проти
Майдану:
сотні
постраждалих журналістів і жодного
винного
Сотні
журналістів
постраждали
за
час
мітингів
Євромайдану протягом листопада 2013 – лютого 2014
року.

Клиха після п'ятитижневого етапу готують
до нової "подорожі"  адвокат
Українець Станіслав Клих, незаконно засуджений у Росії,
знаходиться у СІЗО3 у Челябінську, а наступного тижня
його планують відправити в колонію.

Судилище над Семеною перенесли на 28
лютого
Підконтрольний суд Росії в окупованому Сімферополі
переніс засідання у справі співробітника сайту
«Крим.Реалії» Миколи Семени на 28 лютого.

ПРАВОПОРЯДОК
Схеми
Онищенка:
НАБУ
завершило
розслідування щодо дев’яти осіб
http://archive.sendpulse.com/fbc6ec9b/?_ga=1.195328172.1690232673.1485856135
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завершили досудове розслідування у кримінальному
провадженні стосовно дій низки осіб, задіяних у так званій

Суд заарештував
"Караванів"

один

із

київських

Голосіївський районний суд міста Києва заарештував
нерухоме
майно
торговорозважального
центру
"Караван". Це випливає з ухвали суду про арешт майна,

ЕКСКЛЮЗИВ
Медична реформа: надії
Житомирщини (Аналітика)

й

тривоги

Область у перших лавах реформаторів, але пересічні
громадяни
занепокоєні
можливим
скороченням
лікарень. Від початку 2017 року дедалі очевиднішим стає,

Бійтеся, смартфони! Легендарна
3310 повертається (Аналітика)

Nokia

Укрінформ дізнався, як виглядатиме «реінкарнація»
культової моделі телефона, її функціональні особливості
та ціну

СУСПІЛЬСТВО
Українські біатлоністки виграли "срібло"
чемпіонату світу2017
Жіноча збірна України стала срібним призером в естафеті
4х6 кілометрів на чемпіонаті світу з біатлону в
австрійському Гохфільцені. Ірина Варвинець передала ...

За рік в Україні удвічі побільшало дітей,
які потребують допомоги — ЮНІСЕФ
В Україні мільйон дітей потребують невідкладної
гуманітарної допомоги – а це майже удвічі більше, ніж
минулого року..

Нацрада перевірить "ГоризонтTV" через
фільм про Бузину
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення
призначила позапланову перевірку ВМП "Горизонт", м.
Первомайський Харківської обл. (логотип "ГоризонтTV").
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Фейсбук в Україні
"ботоферму"  Стець

перетворився

на

Міністр інформаційної політики Юрій Стець вважає, що
соцмедіа в Україні перестали бути реальним зрізом
соціуму.

Дні пам’яті розстрілу Небесної
Україна «святкує»? (Аналітика)

Сотні.

На календарі  Дні пам’яті Небесної Сотні. В містах та
столиці – розважальні заходи. А наша пам’ять 
де? Напередодні днів пам’яті Небесної Сотні робиться
особливо щемко на серці. Рок
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