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ТОП
Український “Фантом” увійшов у п'ятірку
цікавинок IDEX-2017 - Порошенко
Український безпілотний мінібронетранспортер “Фантом”
увійшов до п’яти найбільш цікавих бойових машин на
престижній Міжнародній виставці озброєнь і військової...

Чубаров нагадав владі про зміну статусу
Криму
Треба якомога скоріше внести зміни до Конституції
України, розділ "Автономна Республіка Крим", і потім
прийняти
низку
законів.
Таку
думку
висловив
журналістам..

Раду розблокували: податкова міліція "не
пройшла"
Група народних депутатів, яка блокувала трибуну ВР з
вимогою не ухвалювати правку до Податкового кодексу,
якою повертались повноваження податковій міліції...

Влада
Авдіївки
просить
висилати гуманітарку

припинити

У прифронтову Авдіївку продовжує надходити
http://archive.sendpulse.com/87a92e8a/?_ga=1.13270263.1343383106.1487161111
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У прифронтову Авдіївку продовжує надходити гуманітарна
допомога з усієї України, однак влада міста просить
припинити українців відправляти численні гумконвої...

СХІД
Доба в АТО: бойовики з мінометів
обстріляли
Луганське,
Троїцьке
та
Зайцеве
За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу
АТО. "Загалом зафіксовано 54 обстріли"...

Доба в АТО минула без втрат, один боєць
поранений
Протягом минулої доби внаслідок бойових дій у районі
проведення АТО на Донбасі було поранено одного
військового, загиблих немає.

УКРАЇНА
Ціну на
півроку

газ

переглядатимуть

кожні

Кабінет Міністрів затвердив порядок перегляду граничних
роздрібних цін на природний газ для населення і
підприємств теплокомуненерго. Згідно з ним коригування..

В Укренерго заявляють, що відключень
світла до 20 березня не буде
Наявні запаси вугілля дозволять стабільно працювати
енергосистемі України до 20 березня (а не 5-10 березня)
без введення аварійних вимкнень. Про це повідомляє ...

НБУ посилив заходи щодо запобігання
відтоку капіталу до Росії
Національний банк України посилив заходи щодо
недопущення відпливу капіталу в Російську Федерацію як
державу-агресора. Про це повідомляється на сайті НБУ.

НАЗК
просять
перевірити
Насірова на інавгурацію Трампа

поїздку

НАЗК отримало запит від міністра фінансів Олександра
Данилюка з проханням перевірити поїздку голови
Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова...
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Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова...

«План
Манафорта»
передбачав
повернення Януковича до України - ЗМІ
Костянтин Кілімнік, якого називають "людиною" Пола
Манафорта в Києві, повідомив, що він інформував його
про події в Україні під час президентських перегонів у
США...

УКРАЇНА І СВІТ
Ще два американські сенатори закликали
дати Україні летальну зброю
Вашингтону пора надати Україні зброю летального дії,
щоб вона захистилася
від спільних "російськосепаратистських сил" на сході України. Про це заявили...

Фірташ в США може опинитися як у
в'язниці, так і під домашнім арештом юрист
Після екстрадиції до Сполучених Штатів Дмитро Фірташ
відразу ж постане перед судом, який запитає, чи вважає
обвинувачений себе винним і визначить його запобіжний...

У Конгресі США сьогодні представлять
доповідь про потенціал України
Громадська організація Razom у четвер представить в
Конгресі США доповідь "Політика США в Україні: виклики
та можливості", яка характеризує нинішню ситуацію...

ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в
Україні
Організація з безпеки і співробітництва в Європі має намір
збільшити кількість спостерігачів у складі своєї
Спеціальної моніторингової місії в Україні, зміцнити...

Експерт
розповів,
що
євроскептицизм в Україні

посилює

Завершення з боку Євросоюзу ратифікації Угоди про
асоціацію, а також надання безвізового режиму є
найголовнішими невиконаними з боку європейської...
http://archive.sendpulse.com/87a92e8a/?_ga=1.13270263.1343383106.1487161111
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Канада ніколи не визнає "паспорти ЛДНР"
Канада не пускатиме до себе власників так званих
"паспортів "ЛДНР". Про це кореспондентові Укрінформу
повідомили у міністерстві імміграції, громадянства...

ЕКСКЛЮЗИВ
Марш
націоналістів.
(Аналітика)

Куди

йдемо?

У країні, яка веде нескінченну і виснажливу війну,
піднесення націоналізму є неминучим. Марші українських
націоналістів завжди є явищем...

Як
Верховна
Рада
ProZorro (Аналітика)

«риє»

під

Зацікавлені депутати навчилися просувати "потрібні"
норми – через хитрі поправки до непрофільних
законів. Окремі депутати винайшли новий спосіб...

Засідання Радбезу: що втратила Росія,
крім постпреда Чуркіна? (Аналітика)
Кремль використав свого вже померлого постпреда для
чергового пропагандистського трюку. Україна у вівторок
головувала на відкритих дебатах Ради безпеки ООН...

СУСПІЛЬСТВО
Австралійські
українці
спогадами про Голодомор

поділилися

Напередодні прем'єрного показу в Австралії художнього
фільму «Гіркі жнива», місцеві ЗМІ надрукували спогади
австралійських українців, котрі пережили ті страшні події.

Сьогодні народився Казимир Малевич
Цього дня 1878 року народився видатний художник,
митець зі світовим ім’ям - Казимир Малевич. Цього дня
1878 року народився видатний художник, митець...

23
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Прохора; прийшов Прохір та Влас: «Невже скоро
весна у нас?». Преподобний Прохор жив у XII столітті й був
ченцем Києво-Печерського монастиря. Прославився він...
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ченцем Києво-Печерського монастиря. Прославився він...
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