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ТОП
“Блокадне віче”: у сутичках серйозно
травмований поліцейський
Під час сутички між учасниками «блокадної» акції та
правоохоронцями у центрі Києва серйозні травми
отримали два активісти. Про це журналістам заявив...

Поліція звільнила Коханівського та інших
затриманих у Києві
Комбата "ОУН" Миколи Коханівського, затриманого під час
зіткнень прихильників блокади ОРДЛО з поліцією в центрі
Києва, випустили з Деснянського райвідділу.

Геращенко назвала блокадний марш у
Києві пародією на Майдан
Ірина Геращенко засудила дії прихильників блокади
ОРДЛО, які під час проведення заходів до Дня пам'яті
Героїв Небесної Сотні спровокували сутичку з поліцією...

На Хрещатику затримали молодика з
гранатою
На Хрещатику на фільтраційному пункті правоохоронці
затримали молодика з гранатою РГД-5. Про це
повідомляє у понеділок відділ комунікації поліції Києва.
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Чалий: Артеменко не уповноважений
подавати альтернативні мирні плани від
імені України
Посол України в США Валерій Чалий заявив, що
український нардеп Андрій Артеменко «не уповноважений
представляти якісь альтернативні мирні плани від імені...

Ляшко хоче позбутися "батька" плану
скасування санкцій проти РФ
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від депутата
своєї фракції Андрія Артеменка скласти депутатський
мандат у зв'язку з оприлюдненням ним так званого
плану..

СХІД
Міноборони оприлюднило докази
обстрілів Авдіївки. Фото
Міністерство оборони України розповсюдило фотодокази
наслідків обстрілів в Авдіївці Донецької області...

Президент присвоїв Василю Сліпаку
Героя України посмертно
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Президент України Петро Порошенко присвоїв загиблому в
АТО оперному співаку Василю Сліпаку звання "Герой
України" посмертно.

Росія визнала “документи” "ЛНР/ДНР",
щоб з усієї України зробити "Новоросію".
Аналітика
Що стоїть за демаршем Кремля, який зовсім не випадково
день у день співпав з Мюнхенською конференцією...

АТО: Поліція фіксує уламки російських
снарядів для міжнародного суду
Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли по
всій лінії зіткнення. Зафіксовано 62 обстріли. Одного
нашого військового поранено, один – загинув.

Єврокомісар Стіліанідес їде до лінії
розмежування на Донбасі
Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та
реагування на кризові ситуації Христос Стіліанідес
розпочав дводенний візит в Україну.

УКРАЇНА
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В Україні сьогодні - День пам'яті Героїв
Небесної Сотні
Відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом
Президента "Про вшанування подвигу учасників Революції
Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

Горбатюк: Нове відео розстрілів на
Інститутській можна використати як доказ
Відео розстрілів на Інститутській у лютому 2014 року, яке
у судовому засіданні надала сторона потерпілих, може
бути використане як доказ. Про це заявив начальник...

Розстріл Майдану: Луценко сказав, коли
покарають організаторів
Притягнення до відповідальності високопоставлених
організаторів розстрілів на Майдані, які переховуються в
РФ, розпочнуться відразу після уточнення закону про
особливості...

Активісти "накопали" в біографіях
кандидатів до Верховного суду 7 гріхів
Рух «Чесно. Фільтруй суд!» проаналізував 653 кандидата
у Верховний Суд і зіткнувся з негативною інформацією
про багатьох суддів...
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Насалик назвав дві альтернативи
заблокованому донбаському антрациту
Замість вугілля антрацитного групи з непідконтрольних
територій Україна може постачати його з Росії або
Південно-Африканської Республіки, але він буде...

ЕКСКЛЮЗИВ
Як Крим ставав українським. Аналітика
19 лютого 1954 року ще довго буде приводом для дискусій
та осмислення. З огляду на сьогоднішні реалії – анексії
Криму, нашарування «кращих» міфів з обох сторін...

Російська національна ідея – це дуля в
кишені!
Українцям варто чітко розрізняти, де звичайний росіянин
каже правду, а де лукавить, бо у нас з Росією
війна. Російські соціологи з Левада-центру...

СПОРТ
Срібні кулі. Підсумки чемпіонату світу з
біатлону
Видатний фініш Підгрушної, історичний дебют
Меркушиної, фатальний промах Семенова, королівський
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турнір Дальмайєр. Срібло в естафеті: фініш для
підручників...

Долгополов став переможцем Argentina
Open
Українець Олександр Долгополов виграв турнір Асоціації
тенісистів професіоналів (ATP) Argentina Open в Буенос-
Айресі (Аргентина) з призовим фондом $546,68 тисячі.

СУСПІЛЬСТВО
Чергова партія квитків на Євробачення-
2017 завтра надійде в продаж
Квитки на Євробачення-2017 з'являться в продажу у
вівторок, 21 лютого, у четвер, 23 лютого, та у понеділок,
27 лютого...

До Києва приїхали діти, переможці
кінофестивалю Берлінале
Підлітки з Миколаївки, герої фільму "Школа №3", лауреати
Гран-прі міжнародного кінофестивалю Берлінале в
конкурсній програмі Generation 14+, приїхали до Києва...

Чернівчанин, який пройшов у походах 46
тисяч кілометрів, презентував книгу про
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Карпати
Турист з Чернівців Валерій Павленко, який чималу частину
свого життя провів у походах, видав книгу «Дещо про
Карпати, дещо про туризм або магія гір»...

20 лютого: народний календар і
астровісник
Сьогодні розпочинається Масляна – смачного та веселого
тижня! Сьогодні розпочинається Масляна, або
Сиропусний тиждень – останній тиждень перед...
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