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ТОП
У ЄС завтра почнуться міжінституційні
переговори про безвіз для України
З 1 квітня 2017 року безоплатний проїзд у столичному
метрополітені пільговим категоріям населення міста Київ
надається виключно на підставі "картки киянина".

СБУ заборонила Рубану
окуповану частину Донбасу

їздити

на

Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії
розмежування
керівнику
громадської
організації
"Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.

Торгова блокада Донбасу: КВУ заявляє
про маніпуляції з боку Семенченка
Народний депутат України Семен Семенченко оперує
неправдивою та маніпулятивною інформацією у своїх
публічних виступах щодо торгової блокади на Донбасі.

Крим - серед пріоритетів Євросоюзу на
засідання Ради ООН з прав людини
Питання щодо прав людини в окупованому Криму, а також
на непідконтрольних територіях на сході України
http://archive.sendpulse.com/bbe2c7a5/?_ga=1.11094260.1343383106.1487161111
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на непідконтрольних територіях на сході України
включене до пріоритетів Євросоюзу на засіданні 34-ї сесії
Ради ООН з прав людини.

У СБУ кажуть, що не погоджували
Артеменку поїздки до Москви
Народний депутат Андрій Артеменко не погоджував свої
поїздки до Москви зі Службою безпеки України. Про це
заявила речник СБУ Олена Гітлянська в ефірі телеканалу
"112.Україна", повідомляє

У СБУ не виключають, що можуть
заборонити Савченко їздити до ОРДЛО
Служба безпеки планує опитати нардепа Надію Савченко
у зв'язку з порушенням нею встановленого порядку
перетину лінії розмежування у районі проведення АТО.

СХІД
За добу в АТО загинули двоє українських
військових
Протягом
минулої
доби
у
районі
проведення
антитерористичної операції загинуло двоє українських
військових, ще двоє були поранені і стільки ж - контужені.

"Націоналізація"
заводів
бойовиками
призведе до їх пограбування й закриття Тука
Якщо бойовики візьмуть під контроль українські
підприємства на Донбасі, це призведе до їх пограбування і
звільнень працівників, адже збувати продукцію до інших
місць не зможуть.

Авдіївці дали світло – Жебрівський
Ремонтні бригади відновили електропостачання в
Авдіївці.Про це у понеділок повідомив на своїй сторінці у
Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної
адміністрації Павло Жебрівський.

Самопроголошена влада "ЛНР" назвала
дату переходу на рублі
Самопроголошена влада так званої "ЛНР" виводить
гривню з грошового обігу.
З 1 березня основною
грошовою

одиницею

на

окупованій
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грошовою одиницею
російський рубль.

на

окупованій

території стане

Артеменко: Sorry, Mr. President Donald
Trump
Народний депутат Андрій Артеменко вибачився перед
президентом США Дональдом Трампом за те, що дав
можливість демократичним ЗМІ США використати своє
ім'я у боротьбі з президентом.

ПОЛІТИКА
Артеменко стверджує, що пропонував
"здати в оренду" не весь Крим
Народний депутат Андрій Артеменко наголосив, що Крим
не можна передавати в оренду, а тільки окремі
інфраструктурні об'єкти.

Партії
досі
отримують
фінансування - Таран

тіньове

Парламентським політичним партіям цілком вистачає
бюджетного фінансування, тож вони мають змогу
відмовитися від олігархічних грошей.

Айвазовська:
Зараз
немає
жодних
перспектив реалізації політичного етапу
"Мінська"
Вибори на непідконтрольних територіях Донбасу наразі
неможливі, оскільки їх організація має відповідати
міжнародним стандартам, чого на даному етапі не існує.

УКРАЇНА І СВІТ
До Києва їде глава МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель
здійснить цього тижня візит в Україну. Про це заявив у
понеділок офіційний представник МЗС ФРН Мартін
Шефер, повідомляє

Кремль не зможе посварити Братиславу й
Київ - словацький експерт
Скоординовані

російськими

кураторами
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Скоординовані російськими кураторами акції проти
України в Польщі не зможуть знайти застосування в
Словаччині, проте загроза антиукраїнських провокацій
зберігається.

США допомагають Україні
енергетичну інфраструктуру

захистити

На базі Міненерговугілля за сприяння Агентства зі
зменшення
загроз
Міністерства
оборони
США
створюється Міжвідомчий оперативний штаб для протидії
загрозам об'єктам ПЕК.

ЕКСКЛЮЗИВ
Марш Нємцова: Україну
разом із РПЦ (Аналітика)

«заборонили»

У Москві пройшов третій Марш пам'яті вбитого
політика. Дата вбивства Бориса Нємцова (він був
застрелений 27 лютого 2015-го) залишилася, по суті ..

Михайло
Гончар,
президент
«Стратегія XXI» (Інтерв'ю)

фонду

Cьогодні всі цікавляться долею Дмитра Фірташа. Газового
олігарха, власника активів, багаторічного посередника
поставок туркменського та російського газу, власника
облгазів, а також телеканалу «Інтер».

СУСПІЛЬСТВО
В Криму розклеюють листівки від імені
"партизан" – соцмережі
У деяких містах Криму невідомі розклеюють листівки, в
яких від імені партизан повідомляється про "виконання
завдання з повернення Криму".

Міграційна служба оприлюднила зразок
нового українського паспорта
Державна міграційна служба оприлюднила інформацію
про зовнішній вигляд нового паспорта громадянина
України (ID-картки) з позначенням захисних зон та
елементів захисту, а також про зміни в законодавстві ...
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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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