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ТОП
Порошенко в інтерв’ю Bild: Україні
терміново потрібна оборонна зброя
Україні для захисту від агресора, який не збирається
виконувати мирні домовленості, негайно потрібна
оборонна зброя. Про це заявив Президент України Петро
Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Bild.

США і НАТО мають притягнути Росію до
відповідальності через ескалацію в
Україні – Пенс
Сполучені Штати і НАТО наполягають на непорушності
позицій щодо відповідальності Росії за виконання Мінських
домовленостей.

Євросоюз не пускатиме
"документами" ОРДЛО

до

себе

із

У Єврокомісії наголошують, що указ президента Росії про
визнання деяких "документів", виданих терористичними
організаціями "ДНР" і "ЛНР", суперечить духу Мінських ...
http://archive.sendpulse.com/b99ba73d/?_ga=1.71371731.1343383106.1487161111
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Посли країн G7 закликали припинити
транспортну блокаду на Донбасі
Посли країн Великої сімки (Велика Британія, Німеччина,
Італія, Канада, США, Франція і Японія) закликали
припинити блокування транспортного сполучення на ...

Помер постійний представник Росії в ООН
Віталій Чуркін
У Нью-Йорку раптово помер постійний представник Росії
в ООН Віталій Чуркін. У Нью-Йорку раптово помер
постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін.

Фракція Радикальної
виключити Артеменка

партії

вирішила

Парламентська фракція Радикальної партії вирішила
виключити Андрія Артеменка зі складу фракції та вимагає
від нього скласти депутатський мандат.

СХІД
За добу в АТО загинув один військовий,
стало відомо про смерть іще двох
Внаслідок бойових дій на Сході України за минулу добу
один з українських військовослужбовців загинув.

АТО: бойовики випустили по Авдіївці
понад 120 мін і 50 танкових снарядів
Бойові дії в Авдіївці вчора продовжилися і тривали понад
10 годин. Особливо потужні ворожі обстріли сталися на
світанку та у другій половині дня.

Євродепутат Гармс передасть у Гаагу
докази російської агресії на Донбасі
Депутат Європейського парламенту, німецький політик і
документаліст Ребекка Гармс під час візиту до
прифронтової Авдіївки заявила, що Україна не залишиться
на самоті у боротьбі проти російської агресії.

ЄС виділить іще 18 мільйонів
гуманітарної допомоги Україні

євро

Євросоюз виділить додаткові 18 млн євро гуманітарної
допомоги постраждалим унаслідок російської агресії
територіям на сході України.
http://archive.sendpulse.com/b99ba73d/?_ga=1.71371731.1343383106.1487161111
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СВІТ
Визнання документів "Л/ДНР" у Кремлі
пояснили гуманізмом
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що
визнання
Москвою
документів
сепаратистських
"республік" Донбасу не суперечить міжнародному праву і
Мінським ...

Берлін: визнання Путіним "паспортів Л/
ДНР" суперечить міжнародному праву
Офіційний Берлін вважає акт визнання Росією документів
так званих "ЛНР" і "ДНР" таким, що суперечить
міжнародному праву і Мінським домовленостям.

Франція засуджує
документів "Л/ДНР"

визнання

Москвою

Франція у понеділок засудила рішення Росії щодо
визнання
документів,
виданих
проросійськими
бойовиками в самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", заявивши,
що це не відповідає Мінським угодам.

Білорусь не пускатиме
"паспортами Л/ДНР"

в

країну

за

Визнання Росією документів жителів ОРДЛО не вносить
ніяких коректив у роботу білоруського прикордонного
відомства. В'їхати до Білорусі за такими документами, як і
раніше, неможливо.

У Кремлі відповіли на план АртеменкаТрампа: навіть і не думали "орендувати"
Крим"
У Кремлі заявили, що не були знайомі з планом мирного
врегулювання,
переданим
українським
народним
депутатом Андрієм Артеменком адміністрації президента

Штати закликають Україну продовжити
справу Майдану й посилити реформи
Офіційний Вашингтон закликав українських політичних
лідерів віддати шану загиблим під час Революції Гідності
на Майдані, активізувавши зусилля в боротьбі з корупцією
та виконанні важливих економічних і політичних реформ.

УКРАЇНА
Блокада

окупованого

Донбасу

http://archive.sendpulse.com/b99ba73d/?_ga=1.71371731.1343383106.1487161111
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Блокада окупованого Донбасу
вплинути на валютний ринок - НБУ

може

Ситуація
на валютному ринку останнім часом
стабілізувалася, але різкі зміни обсягу валютної виручки
можуть позначитися на ньому, як це було у серпнівересні 2014 року та лютому 2015 року, коли через
ескалацію ...

Порошенко закликає нардепів змінити
закон, аби справа Януковича дійшла до
суду
Президент України Петро Порошенко закликав депутатів
цього тижня підтримати зміни до закону про заочне
правосуддя
для
можливості
передачі
до
суду
обвинувачення проти Віктора Януковича.

Сергій Горбатюк: Розслідування справи
Януковича - нескоординоване (Інтерв'ю)
Минуло три роки, як з 18 по 20 лютого загинуло 78
учасників Революції Гідності. Злочини, скоєні в той період,
об`єднані в одну велику «справу Майдану». Розслідують її
працівники Департаменту ...

Росія визнала паспорти "Л/ДНР", бо не
хоче виконання Мінська - нардеп
Заява Російської Федерації про визнання так званих
паспортів, виданих "ДНР" і "ЛНР", негативно вплине на
Мінський процес і є свідченням того, що виконання
Мінських угод РФ не цікавить.

Справа Сущенка: ФСБ не прийняла
довідку з Міноборони України - адвокат
Адвокат незаконно затриманого журналіста Укрінформу
Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що Слідче
управління ФСБ, яке веде справу, відмовилося залучати
офіційну довідку Головного управління розвідки

Президент призначив послів у Білорусі та
Іраку
Президент України Петро Порошенко підписав укази
призначення послів в Білорусі Іраку та Лаосі. Відповідні
документи опубліковані на сайті Глави держави. Послом
України у Республіці Білорусь призначено Ігоря Кизима

IDEX-2017: Україна представила потужний
БТР "Фантом"
"Спецтехноекспорт",

що

входить

до

http://archive.sendpulse.com/b99ba73d/?_ga=1.71371731.1343383106.1487161111
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"Спецтехноекспорт", що входить
до складу ДК
"Укроборонпром",
представив
нову
модифікацію
безпілотного тактичного багатоцільового транспортного
засобу "Фантом" на виставці IDEX-2017.

ЕКСКЛЮЗИВ
Вона посадила брата президента, який
призначив її на посаду... (Аналітика)
Як Лаура Кодруци Ковесі бореться з корупцією в
Румунії. Вона живе на одну зарплату. Правда, вельми
солідну, навіть за румунськими мірками: згідно з ...

Майдан не відпускає (Аналітика)
Пролилася кров, і люди почуваються не стільки
розчарованими, скільки обдуреними. Три роки від
перемоги Майдану. Три роки, як впав антинародний
режим Януковича, а сам

СУСПІЛЬСТВО
Президент хоче заснувати стипендії імені
п’ятьох наймолодших Героїв Небесної
Сотні
Президент України Петро Порошенко звертається до
уряду з проханням підтримати ініціативу увічнення імен
п'ятьох наймолодших Героїв Небесної Сотні в іменних ...

В
Інтернеті
активізувалися
вербувальники на платні "протести" у
Києві
Останніми днями в мережі Інтернет значно зросла
кількість пропозицій, спрямованих на платне залучення
громадян до протестних заходів, що плануються на 20-22
лютого в Києві.

Російська опозиціонерка отримала статус
біженки в Україні
Російська опозиціонерка Іріна Бєлачєу отримала статус
біженки в Україні. Про це росіянка повідомила у
Фейсбуці."Зателефонували з ДМС. Нам дали статус
біженця"

Український "Оскар" вручатимуть у 14
номінаціях, заявки вже приймають
Вже відсьогодні, 20 лютого, починається прийом заявок
http://archive.sendpulse.com/b99ba73d/?_ga=1.71371731.1343383106.1487161111
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Вже відсьогодні, 20 лютого, починається прийом заявок
на членство в Українській кіноакадемії та участь у першій
Національній кінопремії. Про це заявив на пресконференції в понеділок арт-директор Української ...

Масляна: млинці за рік здорожчали майже
на 20%
У лютому 2017 року середня ціна порції млинців на
Масляницю становила 26,96 грн і порівняно з тим же
періодом 2016-го (22,60 грн) зросла на 19,3%.
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