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ТОП
Радбез ООН: Штати не підуть на
зближення з Росією за рахунок України
Нинішня адміністрація США досі розглядає можливості
посилення
взаємодії
з
Росією,
однак
вважає
неприйнятним робити це за рахунок задоволення
Москвою...

Визнання Путіним "паспортів "Л/ДНР"
потребує посилення санкцій – Порошенко
Визнання фейкових документів фейкових республік "ЛНР"
та "ДНР" з боку РФ потребує посилення санкцій. Про це
заявив Президент України Петро Порошенко під час ...

Фірташа заарештували у Відні
Український олігарх Дмитро Фірташ заарештований у
Відні.Про це повідомляє австрійський
телеканал
ORF. "Фірташ був заарештований незабаром після
прийняття рішення Земельного суду Відня на

ГПУ
порушила
кримінальну
стосовно Артеменка - Луценко
Генеральна прокуратура України порушила
http://archive.sendpulse.com/5829cd08/?_ga=1.5989363.1343383106.1487161111
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Генеральна прокуратура України порушила кримінальну
справу стосовно народного депутата від Радикальної
партії Андрія Артеменка.

Учасники "торгової блокади" розказали
про пропозиції уряду щодо врегулювання
Штаб блокади торгівлі з окупованими територіями
Донбасу повідомив, що отримав пропозицію від Кабінету
міністрів України щодо врегулювання ситуації.

Глава ОБСЄ заявляє про "реальний ризик
ескалації" на Донбасі
Міжнародні зусилля з урегулювання ситуації на сході
України поки не принесли реальних результатів,
водночас, останні загострення ситуації на Донбасі
свідчать про "реальний ризик ескалації".

СХІД
За добу в зоні АТО поранені 9 бійців
Внаслідок бойових дій на Сході України за минулу добу
жоден з українських військовослужбовців не загинув, проте
дев'ятьох бійців було поранено. .

АТО: бойовики
Авдіївкою

змінили

тактику

під

Станом на 11 годину вівторка в районі проведення АТО
стався 21 ворожий обстріл, зокрема 2 мінометних. Про це
повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони ...

УКРАЇНА І СВІТ
Клімкін закликав ООН бути "більш
ініціативною" у розв'язанні конфліктів
Україна вважає, що всі ключові структури ООН, в тому
числі генеральний секретар Організації та Рада Безпеки,
можуть бути більш ініціативними та ефективними в ...

"Рупор" Росії в ООН: Не бачимо порушень
у визнанні "паспортів "Л/ДНР"
Російське керівництво не бачить жодних порушень
міжнародних зобов'язань у своєму рішенні визнати
"паспорти "Л/ДНР" законними, заявивши водночас про
загрозу "замороження" конфлікту на Донбасі.
http://archive.sendpulse.com/5829cd08/?_ga=1.5989363.1343383106.1487161111

2/6

21.02.2017

Єдина країна (вечірня) 21.02.17

Україна не визнає "референдум"
Нагірному Карабаху - МЗС

у

Україна
не
визнає
так
званий
"конституційний
референдум" у Нагірному Карабаху, що відбувся
напередодні. Про це йдеться у коментарі речниці МЗС
України Мар'яни Беци, розміщеному на сайті ...

Юрист Трампа відхрещується від "плану
Артеменка"
Юридичний консультант і адвокат президента США
Дональда Трампа Майкл Коен підтвердив особисту
зустріч минулого місяця у Нью-Йорку зі скандальним
бізнес-радником
Трампа
російського
походження
Феліксом .

Генсек
ООН
допускає
конфронтації на Донбасі

поглиблення

Нинішня ситуація на сході України може перетворитися на
більш серйозне протистояння, яке може серйозно
загрожувати регіональному та міжнародному миру й
безпеці.

Світовий
конгрес
українців
представництво у Брюсселі

відкрив

Представництво Світового конгресу українців (СКУ)
розпочало діяльність у Брюсселі.
Презентація місії
відбулася за підтримки української громади Бельгії та ...

У МЗС розповіли про спробу піару Росії на
смерті Чуркіна
У Міністерстві закордонних справ України спростували
заяву російської влади про те, що українські дипломати,
нібито, блокували в раді безпеки ООН заяву з приводу ...

НАЦБЕЗПЕКА
Прихована федералізація: Грицак розкрив
прізвища російських агентів
СБУ викрила злочинну діяльність групи осіб, очолювану
керівником ГО "Донбаське земляцтво міста м.Києва"
Андрієм Будяком, які за вказівками російських кураторів
здійснювали системні цілеспрямовані заходи з

Росія розробила тактику федералізації
України - СБУ

http://archive.sendpulse.com/5829cd08/?_ga=1.5989363.1343383106.1487161111
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України - СБУ
Російські спецслужби взяли тактику фінансування в
Україні політичної активності й створення політичних
проектів, прихованою метою яких є федералізація
держави.

Екс-помічник Табачника безпосередньо
отримував завдання від спецслужб РФ СБУ
Колишній помічник міністра освіти і науки України Дмитра
Табачника громадянин Кузьменко А.В. та колишній член
“Українського вибору” Золотарьов П.О. працювали на ...

ПРАВОПОРЯДОК
Українське громадянство не звільняє
Вороненкова від відповідальності —
Луценко
Набуття колишнім депутатом Держдуми РФ Денисом
Вороненковим українського громадянства не звільняє
його

Вищий адмінсуд відмовився повертати
Онищенку недоторканність
Вищий адміністративний суд визнав законним зняття
Верховною Радою недоторканності з народного депутата
Олександра Онищенка. Про це у коментарі Укрінформу

ГПУ провела обшуки на підприємствах
тіньового бізнесмена Чеботарьова
Генпрокуратура провела обшуки на підприємствах, які
нелегально виготовляють тютюнові вироби та спирт і
приносять
прибуток підозрюваному в організації
викрадення учасників акцій протесту

ПРАВА ЛЮДИНИ
Кримські окупанти посадили за ґрати
активіста Мустафаєва - журналіст
Підконтрольний Москві суд в анексованому Криму на 11
діб заарештував кримськотатарського активіста Марлена
Мустафаєва. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк
на своїй сторінці в Facebook.

Джапарова: Три роки окупації Криму спротив триває
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2180348-dzaparova-tri-
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https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2180348-dzaparova-triroki-okupacii-krimu-sprotiv-trivae.html

ЕКСКЛЮЗИВ
Маркіян
Лисейко,
військовий
фотокореспондент Укрінформу (Інтерв'ю)
Маркіян Лисейко - військовий фотокореспондент
Укрінформу. Він став героєм багатьох публікацій, коли
разом із колегами-фотокорами вибрався з-під ...

Те, без чого ми ніколи цю війну не
виграємо (Аналітика)
Маркіян Лисейко - військовий фотокореспондент
Укрінформу. Він став героєм багатьох публікацій, коли
разом із колегами-фотокорами вибрався з-під ...

Правда про Чуркіна, чи Про мертвих –
добре,
або
нічого,
КРІМ
ПРАВДИ
(Аналітика)
Саме так виглядає відома сентенція, з якої не дарма
відсікли останні два слова, повністю перекрутивши її сенс

СУСПІЛЬСТВО
Рада виділила землю під Музей Революції
гідності
Верховна Рада надала дозвіл на виділення земельної
ділянки для створення Національного меморіального
комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції
гідності.

UA:Перший запускає проект "Шо там з
Євробаченням?"
На телеканалі UA:Перший сьогодні стартує новий проект
"Шо там з Євробаченням?", ведучі якого щовечора
розповідатимуть
найцікавіші
деталі
підготовки
цьогорічного пісенного конкурсу.

Музичук вийшла до півфіналу чемпіонату
світу з шахів
Боротьбу за світову корону Анна Музичук продовжила
перемогою над Антоанетою Стефановою з Болгарії. Після
http://archive.sendpulse.com/5829cd08/?_ga=1.5989363.1343383106.1487161111
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перемогою над Антоанетою Стефановою з Болгарії. Після
вчорашньої перемоги білими Музичук сьогодні на 43-му
ході завершила другу партію
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