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ТОП
Транш для України: Рада директорів МВФ
може зібратися "ближчими тижнями"
МВФ продовжує працювати з урядом України щодо
завершення третього перегляду програми Розширеного
кредитування EFF та не виключає, що фінальне засідання
Ради директорів з цього питання відбудеться ...

Нижня палата парламенту Нідерландів
підтримала "українську" асоціацію
Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила
законопроект, яким вводиться в дію ратифікація Угоди
про асоціацію Україна-ЄС. За документ проголосували 89
зі 150 депутатів. 55 проголосували проти, повідом

Фірташ проведе у в'язниці ще добу рішення суду
Українському бізнесменові Дмитру Фірташу доведеться
залишитися під вартою у в'язниці віденського району
Йозефштадт, як мінімум, ще добу. Про це йдеться в
рішенні суду від 23 лютого, що є в ...

Звільнення
заручників
у
обговорять 1 березня
http://archive.sendpulse.com/a2f22705/?_ga=1.18526073.1343383106.1487161111

Мінську
1/5

23.02.2017

Єдина країна (вечірня) 23.02.17

обговорять 1 березня
Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на
Донбасі під час чергового раунду переговорів 1 березня у
Мінську обговорить питання безпеки та звільнення
українських заручників і політв’язнів.

Гончаренко
розказав
про
"викрадення": Я був наживкою

своє

Народний депутат Олексій Гончаренко виступав в ролі
"наживки" в спецоперації щодо затримання представників
проросійських сепаратистів.

Польща запустила проект розширення
газового сполучення з Україною
На півдні Польщі розпочинається будівництво газопроводу
"Германовіце-Страхоціна" і розбудова газорозподільчої
станції "Германовіце", що необхідно для розширення ...

Гонтарева про торгову блокаду: У нас є
сценарій на "чорний день"
Продовження блокади торгівлі України із зоною АТО
призведе до скорочення валютних надходжень до
країни.Про це в інтерв'ю Reuters заявила голова НБУ
Валерія Гонтарева.

УКРАЇНА
АТО: епіцентр бойових дій перемістився з
Авдіївки на Світлодарську дугу
Епіцентр бойових дій у зоні АТО за минулу добу
перемістився на Світлодарську дугу, а в Авдіївці
обстановка значно поліпшилась..

Італія
виділила мільйон
євро
для
підтримки постраждалих від конфлікту на
Донбасі
Уряд Італії виділив 1 млн євро Всесвітній Продовольчій
Програмі ООН та ЮНІСЕФ для надання у 2017 році ,..

Юристи Гельсінської групи: Росія не має
права розслідувати "справу 26 лютого"
Юристи Української Гельсінської групи з прав людини
дійшли висновку, що Росія не має права розслідувати
події, що відбулися 26 лютого 2014 року перед Верховною
Радою АР.
http://archive.sendpulse.com/a2f22705/?_ga=1.18526073.1343383106.1487161111
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Рада планує змінити "закон Савченко"
Народні депутати підтримали за основу законопроект №
5259 "Про внесення змін до статті 72 Кримінального
кодексу
України
щодо
вдосконалення
порядку
зарахування строку попереднього ув'язнення".

МінТОТ готує законопроект з метою
скасування вільної економічної зони
"Крим"
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб готує законопроект, яким
буде визнано недійсною вільну економічну зону "Крим".

Мін’юст проводить закриті перемовини з
РФ, щоб повернути політв'язнів Петренко
Україна продовжує закриті дипломатичні перемовини
щодо повернення українських політв'язнів з РФ. Є також
надія, що Росія згідно з попередніми домовленостями ...

Гройсман:
Контрольний пакет акцій
Турбоатому має залишитися у держави
В Україні 3,5 тисячі держпідприємств, і багато хто збиткові
через неефективний менеджмент, але приватизовувати їх
можна тільки під держконтролем.

ЕКСКЛЮЗИВ
План Манафорта, або Скільки голів у
Януковича? (Аналітика)
Яник в плані його колишнього радника щодо «замирення»
на Донбасі – це лише спроба відвернути увагу від, власне,
плану. Запахло 2006 роком. Тоді уже було: політичний
труп на ймення Віктор Федорович Янукович

Мільярдер Фірташ ще не голий, але вже
напівроздягнений (Аналітика)
Олігарха Фірташа обсіли збитки. А тепер ще й маячить
тюрма. А що у нього залишилось в Україні? У день
оголошення рішення австрійського суду про можливість
екстрадиції українського

Макмастер.
(Аналітика)

Чи

усіх

справ

майстер?

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

ПРАВОПОРЯДОК
Справа
Онищенка:
Холодницький
дорікнув судді за втечу фігуранта
Детективи
Національного
антикорупційного
бюро
розшукують колишнього директор ТОВ "Надра Геоцентр" і
ТОВ "Карпатнадраінвест" Сергія Свіченка, який фігурує у
"газовій справі" і зник після закінчення

Колишнім акціонерам Привату можуть
загрожувати кримінальні розслідування Гонтарева
Колишнім власникам націоналізованого ПриватБанку
можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо ..

Справа екс-беркутівців:
перерву до 28 лютого

суд

оголосив

Святошинський районний суд міста Київ допитав Антона
Лубянецького, який проходить потерпілим у справі проти
п'яти екс-беркутівців, яких підозрюють у розстрілі
активістів Майдану 20 лютого 2014 року, і ...

СУСПІЛЬСТВО
Знайшлися
Марчука

викрадені

картини

Івана

Полотна художника Івана Марчука повернеться до автора
23 лютого до 18 години. Цю інформацію Марчук
підтвердив "Українській правді. Життя", зауваживши, що
роботи

У суботу оберуть представника України на
Євробачення-2017
Цієї суботи, 25 лютого, оберуть виконавця, який
представлятиме Україну на міжнародному пісенному
конкурсі Євробачення-2017.

Європі нагадали про злочини режиму
Путіна та підтримали Сущенка
У

Брюсселі

громадські

активісти
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У
Брюсселі
громадські
активісти
вимагали
від
європейських політиків рішучих дій у відповідь на агресію
Росії та вимагали від кремлівського режиму звільнити
журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Радіо "104,0 FM" вже оштрафували, а на
Best FM прийде перевірка - Нацрада
Нацрада на своєму засіданні 23 лютого через порушення
закону про квоти одній з радіостанцій призначила штраф,
іншій - позапланову перевірку.
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