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ТОП
У ЄС досягли попередньої домовленості
про скасування віз для України
У Євросоюзі у вівторок успішно розпочали тристоронні
переговори між Радою ЄС, Європарламентом і
Єврокомісією щодо проекту законодавчої резолюції про
скасування візових вимог для українських громадян.

На учасників торгової блокади напали - у
поліції 37 затриманих
На залізничній станції Кривий Торець, де перебувають
учасники блокади, виник конфлікт. Поліція затримала 37
осіб, які вчинили напад на учасників блокади.

СБУ перехопило переговори Захарченка
про користь блокади на Донбасі
Співробітники СБУ перехопили розмови ватажка т.зв.
"ДНР" Захарченка з "начальником управління внутрішньої
та зовнішньої політики адміністрації" Трапєзніковим, які
доводять справжні наміри терористів

Крим перетворився на "сіру зону" терору
та репресій - Клімкін
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та репресій - Клімкін
Крим перетворився на "сіру зону" незаконності, терору та
репресій, тому представникам міжнародних організацій,
включаючи ООН, Раду Європи та ОБСЄ необхідно надати
постійний доступ на окупований півострів для

Сущенка в СІЗО відвідав консул
Адвокат незаконно затриманого журналіста Укрінформу
Романа Сущенка Марк Фейгін відвідав свого підзахисного в
СІЗО і подав папери у його справі з нотаріально завіреним
перекладом з української мови...

Рубан написав, що їде до ОРДЛО
"доглянути за квартирою тещі" - СБУ
Керівник Центру визволення полонених "Офіцерський
корпус" Володимир Рубан у ЗМІ обгрунтував мету своєї
поїздки на окуповані території Донбасу переговорами про
звільнення заручників, хоча у

Савченко стверджує, що не скоїла
жодного злочину, перетнувши лінію
розмежування
Народний депутат Надія Савченко (позафракційна)
стверджує, що в її діях під час перетину лінії розмежування
на Донбасі немає злочину.

УКРАЇНА І СВІТ
У Європарламенті закликають посилити
тиск на РФ через переслідування
українців
У Європарламенті закликали міжнародне співтовариство
посилити тиск на Росію у зв’язку із протиправними
кримінальними переслідуваннями українських громадян
за політичними мотивами.

Україна в Женеві наголосила: РФ хоче
легалізувати крадіжку Криму - Геращенко
Конференція в Женеві на рівні міністрів закордонних
справ, ініційована міністрами України, Литви, Латвії, і
присвячена окупації Криму, викликала неабиякий інтерес
країн-членів ООН і зібрала повну залу.

Україна
зацікавлена
у
польському
інформаційному контенті - Кириленко
Україна

зацікавлена

у

польському
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Україна зацікавлена у польському інформаційному
контенті
в
умовах
відмови
від
російської
пропагандистської телепродукції. Про це в коментарі
журналістам у Варшаві

УКРАЇНА
АТО: за день 56 обстрілів, загинули двоє
українських бійців
В АТО за день зафіксовано 56 обстрілів. Двоє українських
військових загинули, один поранений. Про це повідомляє
прес-центр штабу АТО..

Через Савченко ватажки ОРДЛО хочуть
легітимізувати прямі переговори - Тука
Російська
Федерація
використовуватиме
поїздку
народного депутата Надії Савченко до тимчасово
окупованих територій Донбасу на свою користь.

Росія
де-факто
націоналізувала
підприємства на окупованих територіях нардеп
Народний депутат із фракції "Народного фронту" Антон
Геращенко переконаний, що всі підприємства, які
перебувають на окупованих територіях, де-факто і так
вже націоналізовані Росією.

Аваков вважає, що Кабмін занадто довго
терпить торгову блокаду
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся
до керівників Антитерористичного центру з проханням
прийняти рішення для зняття торгової блокади Донбасу.

Росія на 37% підняла
директор "Азовсталі"

ціну

коксу

-

Вугілля, постачання якого з тимчасово окупованих
територій Донбасу сьогодні заблоковано, Україна може
купити лише в двох країнах - США і Росії, проте остання
за

Торгова блокада викидає українську
металургію зі світового ринку - Кубів
Внаслідок блокування вантажних перевезень з тимчасово
окупованих територій України, металургія
країни
опиняється поза світовим ринком. Про це заявив перший
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опиняється поза світовим ринком. Про це заявив перший

Апеляційний суд залишив у силі формулу
Роттердам+
Київський апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення
суду першої інстанції, який визнав правомірним
формування тарифів на вугілля за схемою «Роттердам+».

ПРАВОПОРЯДОК
Суд не дав повернути Пшонці 15 тисяч
гектарів мисливських угідь
Апеляційний суд залишив без змін рішення суду, яким
визнано незаконним і скасовано рішення Київської
обласної ради від 2011 року про надання товариству
Пшонки в користування мисливських угідь.

Звільнили СБУшника, який затримував
"діамантового прокурора"
Звільнено з посади заступника начальника Главку "К"
Служби безпеки Дмитра Нескоромного, який затримував
одного з фігурантів справи "діамантових прокурорів".

Катастрофа
Іл-76:
суд
призначив
Міноборони відповідачем - адвокат
Павлоградський міськрайонний суд, де розглядається
справа про катастрофу літака Іл-76, в якій загинули 49
українських військових, на засіданні у вівторок, 28 лютого,
задовільнив клопотання адвокатів

ЕКСКЛЮЗИВ
Ігор Ігнатович, канадський
«Гірких жнив» (Інтерв'ю)

продюсер

На великі екрани України вийшов канадський фільм «Гіркі
жнива», в основу якого покладені страшні події
Голодомору 1932-33 років.

Кіноберезень: гонитва за «Оскаром» та
інші неймовірні пригоди (Аналітика)
Перший місяць весни - кіношний і фестивальний березень
не обіцяє бути нудним. Епопея з роздачею нагород
Американської кіноакадемії, яка нещодавно (і настільки
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Американської кіноакадемії, яка нещодавно (і настільки

СУСПІЛЬСТВО
Глава НАЗК у лютому отримала понад 100
тисяч зарплати
Національне агентство з питань запобігання корупції
оприлюднило дані про розмір заробітної плати
керівництва агенства за лютий 2017 року.

Євробачення-2017:
для
обрали міжнародну компанію

акредитації

Тендерний
комітет
ПАТ
"Національна
суспільна
телерадіокомпанія"
визначив
переможцем
відбору
закупівель на послуги з організаційної підготовки та
проведення акредитації учасників, членів делегацій,
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
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