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ТОП
Суд у Відні сьогодні винесе остаточну
ухвалу про екстрадицію Фірташа в США
Вищий земельний суд Відня у вівторок має винести
остаточну
ухвалу
про
екстрадицію
українського
бізнесмена Дмитра Фірташа в США. Про це повідомляє...

Торговельна
блокада:
Єнакіївський
метзавод і "Краснодонвугілля" зупинили
роботу
Єнакіївський
металургійний
завод
і
ПАТ
"Краснодонвугілля", що входять у групу "Метінвест" та
розташовані на тимчасово не підконтрольній Україні...

Під ВР мітингують проти
окупованими територіями

торгівлі

з

Близько 1,5 тисячі людей у середу мітингують під
Верховною Радою, вимагаючи від народних депутатів
підтримати блокаду торгівлі з окупованими територіями...

Гармс закликає шукати компроміс щодо
торговельної блокади Донбасу
Депутат Європейського парламенту
http://archive.sendpulse.com/ebdfd8e0/?_ga=1.12758135.1343383106.1487161111

Ребекка

Гармс

1/6

21.02.2017

Єдина країна (ранкова) - 21.02.2017

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс
закликала українську громадськість та політиків шукати
компроміс щодо торговельної блокади...

Єльченко про смерть Чуркіна: Кожен
посол висловлює позицію своєї держави
Постійний
представник
України
при
Організації
Об’єднаних Націй Володимир Єльченко прокоментував
смерть постійного представника Росії в ООН Віталія
Чуркіна.

СХІД
АТО:
бойовики
Новоолександрівку
з
ракетних комплексів

обстріляли
протитанкових

За минулу добу бойовики 74 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центру штабу
АТО. "Загалом зафіксовано 74 обстріли"...

На Донбасі з вини Кремля вже понад 9800
загиблих - МЗС
За три роки з часу початку збройної агресії Росії на
Донбасі загинули понад 9800 осіб, близько 23 тисячі були
поранені. Про це йдеться в заяві МЗС України.

Росіяни у складі "гумконвою" притягли
військове авто
У складі шістдесятого так званого гуманітарного конвою,
що зайшов із Росії на окуповані території Донбасу, був
автомобіль радіаційного, хімічного та біологічного
захисту..

Жебрівський
показав
лінію
фронту
єврокомісару і послу ЄС в Україні
Те, що Європа сьогодні вкладає в Україну, вона вкладає в
майбутнє сильної об'єднаної Європи. Про це на своїй
сторінці в Facebook заявив голова Донецької ОВА...

ПОЛІТИКА
Парубій: Україна не піде
компроміси щодо Криму

на

жодні

Намагання запевнити західних партнерів, що Україна

http://archive.sendpulse.com/ebdfd8e0/?_ga=1.12758135.1343383106.1487161111
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Намагання запевнити західних партнерів, що Україна
може піти на компроміс по Криму є елементом
цілеспрямованої кампанії всередині України та поза її
межами...

Чалий заявив, що Крим хотіли анексувати
ще у 2004-му
Операція щодо виходу Криму зі складу України готувалася
ще задовго до подій 2014 року, коли відбувся так званий
"референдум". Про це "ТАСС" розповів один із учасників...

Гройсман: Більше 450 днів живемо без
краплини російського газу
Україна живе без газу Російської Федерації вже понад 450
днів. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир
Гройсман на позачерговому засіданні уряду...

Тетерук
спрогнозував
"радикалів" до коаліції

повернення

Чинна парламентська коаліція ймовірно посилиться
Радикальною
партією,
що
дозволить
уникнути
парламентської кризи. Про це в ефірі "5-го каналу"
заявив..

Савченко заявила, що відмовляється від
депутатської недоторканності
Народний депутат Надія Савченко (позафракційна)
заявила,
що
відмовляється
від
депутатської
недоторканності. Про це вона повідомила у вівторок...

УКРАЇНА І СВІТ
РБ ООН проведе дебати з питань
конфліктів у Європі під головуванням
Клімкіна
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
головуватиме на засіданні Ради Безпеки ООН щодо
конфліктів у Європі, яке відбудеться сьогодні...

Київ
просить
СОТ
розібратися
обмеженням транзиту через Росію

з

На прохання України Світова організація торгівлі планує
утворити експертну групу. Вона має розглянути скаргу
Києва на обмеження, які запровадила Москва щодо...
http://archive.sendpulse.com/ebdfd8e0/?_ga=1.12758135.1343383106.1487161111
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Азербайджанська Socar почала торгувати
газом в Україні
Азербайджанська нафтова компанія Socar почала
торгувати природним газом на внутрішньому ринку
України. Про це свідчать документи компанії...

Фріланд: Канада
підтримці України

однозначна

у

своїй

Потужна підтримка Канадою України та
залишається незмінною. Про це йшлося
перемовин між міністрами закордонних справ...

українців
під час

У Кремлі замість виборів хочуть провести
референдум імені Путіна - ЗМІ
В Росії вже не приховують, що хочуть відмовитись від
проведення президентських виборів у 2018 році та
бажають провести референдум щодо довіри росіян...

У ТОП-100 найкращих аутсорсерів світу
включили 12 українських IT-компаній
Міжнародна асоціація IAOP опублікувала черговий
щорічний рейтинг найкращих у світі постачальників послуг
аутсорсингу The Global Outsourcing 100. Цього року...

ЕКСКЛЮЗИВ
Музика
Майдану:
звучала,
звучатиме (Аналітика)

звучить,

Чому у часи революцій і війн талант завжди стоїть на боці
правди. 19 лютого, в Національному музеї історії відбувся
творчий вечір. Учасники - музиканти, які підтримували...

Допомога від переселенки - дітям
особливими потребами (Аналітика)

з

Фахівці не вживають формулювань «захворювання»,
«хвороба»: тут всі діти - особливі. Рік тому в Сумах
відкрився перший спеціалізований Центр «Щасливі діти»...

Троє з Донбасу. Кого відправити
переговори в Мінськ? (Аналітика)

на

Шкода, не скоро ми всі зрозуміли: росіян на гарматний
постріл не можна підпускати до ролі «виразників
сподівань Донбасу». Це право українців – вирішувати, що
робити...
http://archive.sendpulse.com/ebdfd8e0/?_ga=1.12758135.1343383106.1487161111
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Мюнхен-2017:
проблеми
визначені,
рішення не знайдені (Аналітика)
Україна була однією з найважливіших тем цьогорічної
конференції, навіть якщо була присутня в деяких дискусіях
«невидимо». Затишний готель «Баварський двір»...

Пам'яті Максима Паперника (Аналітика)
Знаний український режисер, продюсер та кліпмейкер
помер на 48-му році життя. Увечері 19 лютого не стало
відомого українського режисера та кліпмейкера...

СУСПІЛЬСТВО
Євробачення: сьогодні надійде у продаж
чергова партія квитків
Квитки на Євробачення-2017 з'являться в продажу у
вівторок, 21 лютого, у четвер, 23 лютого, та у понеділок,
27 лютого. Про це Укрінформу повідомив офіційний...

21 лютого. Пам’ятні дати
Щороку 21 лютого світ відзначає Міжнародний день рідної
мови. День був встановлений у листопаді 1999 року на
ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою...

21
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Захара Серповидця; пірнайте в глибини
підсвідомого,
або
милуйтеся
акваріумними
рибками. Пророк Захарія належить до числа 12-ти
малих...
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