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НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ
Нижня палата парламенту Нідерландів
підтримала "українську" асоціацію
Голосування у Верхній палаті (Сенат) парламенту
Нідерландів щодо законопроекту, яким вводиться в дію
ратифікація Угоди про асоціацію УкраїнаЄС, може
відбутися у квітні.

Євросоюз не пускатиме
"документами" ОРДЛО

до

себе

із

У Єврокомісії наголошують, що указ президента Росії про
визнання деяких "документів", виданих терористичними
організаціями "ДНР" і "ЛНР", суперечить духу ...

Посли країн G7 закликали припинити
транспортну блокаду на Донбасі
Посли країн Великої сімки (Велика Британія, Німеччина,
Італія, Канада, США, Франція і Японія) закликали
припинити блокування транспортного сполучення на
Донбасі, оскільки це загрожує енергетичній безпеці ...

Клімкін
ООН

закликав

реформувати
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Глава МЗС України Павло Клімкін закликав реформувати
Раду безпеки ООН, щоб усунути зловживання правом вето
постійними членами.

Штати не підуть на зближення з Росією за
рахунок України  постпред США в ООН
Нинішня адміністрація США досі розглядає можливості
посилення
взаємодії
з
Росією,
однак
вважає
неприйнятним робити це за рахунок задоволення
Москвою власних геополітичних інтересів та агресії проти

"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...

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

Уряд
пропонує
учасникам
"торгової
блокади" варіанти врегулювання
Штаб блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу
повідомив, що отримав пропозицію від Кабінету міністрів
України щодо врегулювання ситуації.

Без паспорта і під "стару" заставу: Фірташ
вийшов зпід арешту
Австрійський суд випустив з в'язниці українського
мільярдера Дмитра Фірташа під заставу 2014 року.

СБУ перевіряє викладені у заяві Ричкової
факти щодо Савченко
СБУ перевірить інформацію, оприлюднену народним
депутатом з фракції БПП Тетяною Ричковою стосовно дій
народного депутата Надії Савченко.
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Росія проігнорувала відеоконференцію
контактної групи  Оліфер
Відеоконференція Тристоронньої контактної групи з
урегулювання ситуації на Донбасі, ініційована російською
стороною і підтримана ОБСЄ, не відбулася сьогодні через
те, що росіяни не вийшли на скайпзв'язок.

ЄС виділить іще 18 мільйонів
гуманітарної допомоги Україні

євро

Євросоюз виділить додаткові 18 млн євро гуманітарної
допомоги постраждалим унаслідок російської агресії
територіям на сході України. Про це оголосив у понеділок
у Бахмуті (Донецька область) єврокомісар з питань ...

У Кремлі відповіли на план Артеменка
Трампа: навіть і не думали "орендувати"
Крим
У Кремлі заявили, що не були знайомі з планом мирного
врегулювання,
переданим
українським
народним
депутатом Андрієм Артеменком адміністрації президента

США і НАТО мають притягнути Росію до
відповідальності
через
ескалацію
в
Україні – Пенс
Сполучені Штати і НАТО наполягають на непорушності
позицій щодо відповідальності Росії за виконання Мінських
домовленостей.

Євродепутат Гармс передасть у Гаагу
докази російської агресії на Донбасі
Депутат Європейського парламенту, німецький політик і
документаліст Ребекка Гармс під час візиту до
прифронтової Авдіївки заявила, що Україна не залишиться
на самоті у боротьбі проти російської агресії.

Проти Артеменка порушили справу про
держзраду  Луценко
Генеральна прокуратура України порушила кримінальну
справу стосовно народного депутата від Радикальної
партії Андрія Артеменка.

Комітет Ради схвалив законопроект про
антикорупційні суди
Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії
корупції визнав, що законопроект №
6011 про
антикорупційні суди суди не має корупційних ризиків та...
http://archive.sendpulse.com/bb720b31/?_ga=1.235828225.1690232673.1485856135
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Вища рада правосуддя знову відмовилася
відсторонити Гречківського
Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні
клопотання ГПУ щодо зупинення повноважень члена ВРП
Павла Гречківського на чотири місяці до закінчення...

Суд підтвердив штраф Газпрому на 172
мільярди
Київський апеляційний госпсуд залишив без змін рішення
господарського суду Києва, яким було задоволено позов
Антимонопольного комітету України про примусове ...

Український “Фантом” увійшов у п'ятірку
цікавинок IDEX2017  Порошенко
Український безпілотний мінібронетранспортер “Фантом”
увійшов до п’яти найбільш цікавих бойових машин на
престижній Міжнародній виставці озброєнь і військової
техніки IDEX2017, що проходитиме в АбуДабі (ОАЕ).

Провокаторам не вдалося пронести на
Майдан десятки стволів і вибухівку 
Порошенко
Правоохоронці вилучили десятки одиниць вогнепальної
зброї, гранати, кастети, вибухові пакети та інші речі, які
провокатори збиралися використати під час масових ...

Уряд виділив постраждалим на Майдані та
сім’ям загиблих 114 мільйонів
Уряд виділив постраждалим на Майдані та сім’ям загиблих
114 мільйонів.

Гончаренко
розказав
про
"викрадення": Я був наживкою

своє

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