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Президент Петро Порошенко підписав указ про створення
делегації України для участі у слуханнях Міжнародного
суду ООН щодо порушення РФ Міжнародної конвенції про
боротьбу з фінансуванням тероризму та

СБУ перевіряє викладені у заяві Ричкової
факти щодо Савченко
СБУ перевіряє інформацію, оприлюднену народним
депутатом з фракції БПП Тетяною Ричковою стосовно дій
народного депутата Надії Савченко.

"Іспанська" справа Фірташа: у Відні
затримали ще одну особу - Deutsche Welle
Можливо,
йдеться
про
екс-радника
президента Віктора Ющенка...

колишнього

Артеменко розповів, що зустрічався з
Флінном на Манхеттені
Народний депутат Андрій Артеменко, який проходить
свідком в рамках кримінальної справи про державну
зраду, проведе 27 лютого прес-конференцію у
парламенті.

Угода про асоціацію з ЄС повноцінно може
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запрацювати вже влітку - джерело
Голосування у Верхній палаті (Сенат) парламенту
Нідерландів щодо законопроекту, яким вводиться в дію
ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС, може
відбутися у квітні.

Уряд
Нідерландів
зобов'язали
оприлюднити додаткову інформацію щодо
МН17
Нідерландський суд зобов'язав Міністерство безпеки та
юстиції країни оприлюднити протоколи міністерських
зустрічей після катастрофи Боїнга МН17. Рішення було...

СХІД
АТО: бойовики обстріляли 15 населених
пунктів, п’ятеро військових поранені
Станом на 18.00 24 лютого на Донбасі зафіксовано 47
ворожих обстрілів. П’ятеро українських військових
отримали поранення. Про це інформує прес-центр штабу
АТО.

ОБСЄ: бойовики
забрали дрон

обстріляли

місію

і

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Ертугрул Апакан засудив напад на її членів і захоплення
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міні-безпілотника бойовиками "ДНР".

Авдіївка - з питною водою попри зупинку
фільтрувальної станції
Упродовж двох діб поспіль Донецька фільтрувальна
станція знаходиться в зоні найсильніших обстрілів з боку
російсько-окупаційних військ. За цей період об'єкти
підприємства зазнали значних пошкоджень.

ПОДІЇ
Справа Сущенка:
Фейгін
переклад довідки для ФСБ

підготував

Адвокат незаконно затриманого журналіста Укрінформу
Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що підготував
нотаріально завірений переклад довідки Головного
управління розвідки Міністерства оборони України

У "ДНР" заявляють, що Савченко приїхала
відвідати заручників
Позафракційний народний депутат Надія Савченко у
п’ятницю приїхала на тимчасово непідконтрольні
території Донецької області.

В Охендовського суд арештував автівку і
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рахунок на 100 гривень - адвокат
Солом’янський суд 24 лютого за клопотанням детектива
Національного
антикорупційного
бюро
частково
арештував майно голови Центральної виборчої комісії
Михайла Охендовського.

Експерт назвав дві причини публікації
SIPRI недостовірних даних про Україну
Стокгольмський інститут дослідження проблем миру
(SIPRI) розмістив недостовірну інформацію щодо експорту
українського озброєння, зокрема про існування поставок
ОВТ до Росії...

Події 26 лютого у Криму не мали ознак
масових безпорядків - експерти
Події, що відбувалися в Сімферополі 26 лютого 2014 року
біля стін парламенту Автономної Республіки Крим, мали
мирний характер і не мали ознак масових безпорядків.

Суд оштрафував екіпаж Sky Moon за вояжі
до Криму
Суд розглянув подання слідчого Військової прокуратури
Південного регіону України про вчинення адмінпорушень з
боку членів екіпажу судна Sky Moon, яке торік заходило до
закритих портів окупованого ..
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Навесні стане відомо, чи можна підняти
"мінімалку" до 5 тисяч - Розенко
Остаточно дату чергового підвищення мінімальної
заробітної плати до 5000 гривень уряд визначить у квітнітравні поточного року. Про це повідомив віце-прем’єр
міністр Павло Розенко в інтерв'ю "Обозревателю".

ЕКСКЛЮЗИВ
Малгожата Госєвська, заступник голови
комісії Сейму Польщі у закордонних
справах (Інтерв'ю)
Розмови про ситуацію на Донбасі для більшості західних
політиків є доволі абстрактними. Небагато з них знають
про реальну ситуацію на сході України, й ...

Ліквідація
Платинум
«дембельський
акорд»
(Аналітика)

Банка
–
Гонтарєвої?

Розмови про ситуацію на Донбасі для більшості західних
політиків є доволі абстрактними. Небагато з них знають
про реальну ситуацію на сході України, й ...
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Анна Музичук вийшла у фінал чемпіонату
світу з шахів
Боротьбу за світову корону у Тегерані (Іран) українка Анна
Музичук
продовжила
перемогою
над
росіянкою
Олександрою Костенюк. Після вчорашньої перемоги
чорними Музичук сьогодні білими фігурами на 30-му ході
також

СУСПІЛЬСТВО
Українцям партії обходяться дорожче, ніж
полякам - гендиректор КВУ
Кожен виборець в Україні витрачає на державне
фінансування партій понад 13 гривень на рік, що на 5
гривень більше, ніж у сусідній Польщі.

НАЗК сформувало склад Громадської ради
На установчих зборах сформовано склад Громадської
ради при Національному агентстві з питань запобігання
корупції.
Про
це
повідомляє
прес-служба
НАЗК. "Розпочинає свою діяльність Громадська рада при
Національному агентстві з питань .

Британець видав книгу про російську
агресію в Україні
Британський політолог українського походження Тарас
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Кузьо видав книгу під назвою "Війна Путіна проти України".
Автор заявив, що це перша книжка англійською мовою,
яка представляє проукраїнський ...

Їмо млинці, палимо опудала та слухаємо
музику: Масляна у Києві
Спалення опудала, битва "російських" млинців проти
"українських" вареників та козацькі розваги - така
програма святкування Масляної цього року.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

НАТО створить в Україні телемедичний
центр навчання парамедиків
В Україні під егідою НАТО планується відкрити
навчальний
центр
із підготовки
парамедиків із
використанням можливостей телемедицини.
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