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На
Майдан
Незалежності
розпочинається марш
Національної Гідності. Понад 7 тисяч людей уже
сформувалися у колону, початок якої на вул.
Інститутській.

Загроза повномасштабної агресії нависла
по всій лінії кордону з РФ - Порошенко
Загроза повномасштабної агресії з боку Росії нікуди не
поділася та нависає по всій лінії кордону з РФ, і навіть
більше. Про це заявив Президент України...

Клімкін
ООН

закликав

реформувати Радбез

Глава МЗС України Павло Клімкін закликав реформувати
Раду безпеки ООН, щоб усунути зловживання правом вето
постійними членами. Про це передає "Радіо Свобода".

Євросоюз на Радбезі ООН закликає
подвоїти зусилля для імплементації
"Мінська"
ЄС зберігає послідовну позицію з урегулювання конфлікту
в Україні на основі збереження її суверенітету й
територіальної цілісності та вважає, що зусилля...

Чолій у НАТО заявив, що Україна стримує
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імперські амбіції РФ
Україна у протистоянні російській агресії сприяє
стабільності у світі та стримує імперські амбіції
авторитарного режиму. На цьому на засіданні комітету...

У регламентному комітеті
заявою
Савченко
про
недоторканності"

ВР обурені
"складання

Заява народного депутата Надії Савченко про зняття з неї
депутатської недоторканості не матиме жодних правових
наслідків. Про це заявив перший заступник голови...

СХІД
Доба
в
АТО:
терористи
мінометним вогнем Широкине

накрили

Російсько-окупаційні
війська
продовжують
в
односторонньому
порядку
порушувати
біль-які
домовленості. Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр...

АТО: На лінії фронту помітили групи
російських спецназівців-диверсантів
Відразу на кількох ділянках лінії фронту зафіксували появу
розвідпідрозділів (по 20-25 осіб) спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ,
розбитих на групи (ДРГ) по 5-6 чоловік.
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На Донбас із РФ везуть ще один "казачий"
підрозділ
У "ДНР" з Росії очікується прибуття чергового "казачого"
підрозділи. Про це написав у Фейсбуці керівник групи
"Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Членів
Донецького
регіонального розвитку
конкурсі - Жебрівський

агентства
виберуть на

На всі посади Донецького агентства регіонального
розвитку проводитиметься відкритий конкурс. Про це
повідомив на своїй сторінці у Facebook голова
Донецької...

Відведення зброї на Донбасі
зірвалося - Ірина Геращенко

знову

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина
Геращенко повідомила, що в рамках неформальної
Мінської платформи відбулася зустріч депутатів...

Волонтери оновили перелік загиблих на
Донбасі бойовиків та військових РФ
Група російських волонтерів "Вантаж-200 з України в
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Росію" опублікувала на своєму сайті новий список
загиблих бойовиків і російських військових на Донбасі.

УКРАЇНА І СВІТ
Президент обговорив підтримку України з
представниками Конгресу США
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
сенатором США Річардом Дурбіним і конгресменом США
Майклом Квіглі. По це інформує прес-служба...

Клімікін обговорив
Генсеком ООН

Мінські

угоди

з

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час
візиту до штаб-квартири ООН зустрівся з Генеральним
секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Рада ратифікувала бізнесову угоду з ЄС
Верховна Рада ухвалила закон “Про ратифікацію Угоди
між урядом України і Європейським Союзом про участь
України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність...

Україна задоволена результатом дебатів
РБ ООН щодо конфліктів у Європі
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Українська сторона, головуюча нині в РБ ООН,
задоволена результатами засідання Радбезу щодо
обговорення конфліктів у Європі, яке відбулося у
вівторок...

МЗС Польщі: Росія знову показала свою
справжню мету в Україні
Рішення Росії про визнання паспортів “ДНР” і “ЛНР”
підриває суверенітет України і є свідченням подальших
намірів Москви дестабілізувати ситуацію в Україні.

Німеччина надасть переселенцям
Донбасу €4,5 млн допомоги

з

Уряд Німеччини виділив 4,5 мільйона євро на сприяння
програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного
Хреста (DRK) для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

ЗМІ:
Нижня
палата
парламенту
Нідерландів підтримає асоціацію УкраїнаЄС
У нижній палаті парламенту Нідерландів є більшість
голосів, щоб підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію
Україна-ЄС. Про це пише голландське видання AD.nl...

Шлях України в Європу лежить через
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глибинні реформи - посол в Австралії
У
Центрі
європейських
студій
Австралійського
національного університету (АНУ) у Канберрі відбулася
публічна лекція посла України в Австралії професора...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Арештовані у Криму татари повідомили
про тортури
Кримські татари, яких 21 лютого заарештували російські
силовики в Сімферополі, повідомили про неналежне
поводження з ними. Про це написав адвокат...

СУСПІЛЬСТВО
А комунальник слухає, та їсть
Кияни в розпачі: січневі платіжки ще вищі за грудневі. А
чого ви ще чекали від монополіста? Після гучного
скандалу в столиці з тарифами на комунальні послуги
та...

До програм 5-9 класів надійшло майже 5
тисяч зауважень - МОН
До обговорення програм середньої школи, які виставлені
на обговорення на онлайн-порталі EdEra, долучилися
понад 600 осіб, надано майже 5 тисяч зауважень.
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Сьогодні - 75 років з дня розстрілу
нацистами у Бабиному яру Олени Теліги
Сьогодні виповнюється 75 років з дня розстрілу
нацистами у Бабиному яру Олени Теліги – української
поетеси, громадської та політичної діячки.

22
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні «зноби-баби», або ж «ласунки» – Масляна
триває. В Японії сьогодні День кішки, а в нас – третій день
Масляної, який називали «зноби-баби» або «ласунки».

СПОРТ
Долгополов переміг Феррера на турнірі
ATP у Ріо
Перша
"ракетка"
України
Олександр Долгополов
продовжує успішний виступ на кортах Південної
Америки. Про це повідомляє Укрінформ.
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