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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
Кабмін запровадив надзвичайні заходи в
енергетичній системі
Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про
тимчасове впровадження надзвичайних заходів на ринку
електричної енергії.

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

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.

Україна подала позов до СОТ проти Росії
щодо обмеження транзиту
Україна направила до Світової організаціїї торгівлі (СОТ)
вимогу про створення Групи експертів у рамках справи
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щодо численних обмежень транзиту з території України ...

Трамп очікує, що Москва поверне Крим
Україні – Білий дім
Адміністрація Білого дому на чолі з президентом США
Дональдом Трампом очікує, що Москва припинить
насильство на сході України та поверне Крим під контроль
української влади.

У МЗС Росії заявили Трампу, що не
віддадуть анексований Крим
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова,
коментуючи заяви Білого дому відносно анексованого
Криму, заявила, що Москва "свої території не повертає".

Порошенко у Мюнхені: 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.

Росія може готувати чергові провокації під
прикриттям навчань "Захід2017" – Божок
Виконувач обов'язків глави Місії України при НАТО Єгор
Божок не виключає, що російська сторона може
використати проведення влітку навчань "Захід2017" для
здійснення чергових провокацій.

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.

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
відмови громадян, які не хочуть повертатися в ОРДЛО в
рамках обміну заручниками.
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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
продовження і можливе посилення антиросійських
санкцій.

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 днів,
тобто до 5 березня.

Україні й Молдові формати реінтеграції
нав’язують ззовні  Порошенко
Україні і Молдові нав'язують формати реінтеграції, щоб
ззовні вирішувати долю країн. Про це заявив Президент
України Петро Порошенко під час спільної прес
конференції з

Ексдепутат Держдуми став громадянином
України через родинні зв'язки  нардеп
Блокада залізничних шляхів, якими здійснюються поставки
вугілля з непідконтрольних територій Донбасу, шкодить
переговорному процесу щодо врегулювання ситуації на
сході країни.

Посольство
України
засудило
"британських учених" до Криму

візит

Посольство України в Сполученому Королівстві засудило
візит так званої делегації учених Великобританії до Криму і
закликало громадян цієї країни відмовитися від поїздок на
територію, окуповану Росією..

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
утримують під вартою в Росії.

Bellingcat назвали офіцера, який доставив
"Бук" на Донбас
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала
доповідь, у якій встановила, хто контролював перевезення
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«Бука», з якого на Донбасі збили «Боїнг777».

Виконавчі продюсери й частина команди
залишили проект "Євробачення2017"
Виконавчі
продюсери
"Євробачення2017"
Вікторія
Романова, Олександр Харебін та частина команди
офіційно заявили, що залишають цей проект і припиняють
роботу над підготовкою до проведення конкурсу.

Тимчасовий керівник НСТУ:
допустимо зриву Євробачення

Ми

не

Тимчасово виконуюча обов’язків голови правління ПАТ
"НСТУ" Ганна Бичок заявляє, що "Євробачення2017"
відбудеться, незважаючи на

Київ
закликає
Пхеньян
припинити
"ракетні" провокації. Це загрожує безпеці в
світі
Україна засуджує запуск балістичної ракети Корейською
НародноДемократичною Республікою (КНДР), здійснений
напередодні.

Радбез
ООН
ухвалив
українську
резолюцію про захист об'єктів від терактів
Рада Безпеки ООН у понеділок ухвалила резолюцію щодо
захисту критично важливих об'єктів інфраструктури,
внесену на розгляд українською стороною.

Порядок перевірки
чинності

едекларацій

набув

Порядок перевірки електронних декларацій посадовців
Національним агентством з питань запобігання корупції від
сьогодні набуває чинності. Відповідну постанову Кабінету
Міністрів опубліковано у бюлетені "Офіційний ...

Полторак пропонує "Аскеру" службу в
морській піхоті ВМС
У справі про злочини, скоєні під час Революції гідності,
повідомлення про підозру вручено 353 особам, у тому
числі 34 високопосадовцям.
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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 преси".
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