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ТОП
НБУ спростовує підписання меморандуму
з МВФ. Обіцяють найближчими днями
Україна і Міжнародний валютний фонд підпишуть
оновлений і доопрацьований меморандум про економічну
та фінансову політику за програмою розширеного
фінансування EFF найближчими днями.

Україна в Мінську відкинула ультиматуми
ОРДЛО
Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної
групи
заявила,
що
ультиматуми
ОРДЛО
про
"націоналізацію" підприємств і визнання російського
рубля вкрай негативно впливають на виконання

ООН складе список бойовиків, що не
хочуть повертатися за обміном
Представники місії ООН з прав людини цього тижня
почнуть фіксувати заяви тих осіб, які включені в обмінні
списки ОРДЛО, але хочуть залишитися на контрольованій
українською владою території.

«Націоналізовані»
бойовиками
підприємства хочуть віддати Курченку http://archive.sendpulse.com/4cdfc942/?_ga=1.109290309.1343383106.1487161111
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підприємства хочуть віддати Курченку СБУ
Служба безпеки України перехопила чергову розмову
ватажка т.зв. ДНР Захарченка з громадянином РФ, у якій
обговорюється подальша доля «націоналізованих» ...

МВФ
очікує
скорого
підписання
меморандуму з Україною – джерело
Міжнародний валютний фонд продовжує допрацьовувати
з українською стороною меморандум щодо взаємодії в
рамках програми розширеного кредитування EFF та
прогнозує його підписання "вже ближчим часом".

УКРАЇНА І СВІТ
Польща і Британія пропонують новий
формат переговорів щодо Донбасу
Міністри закордонних справ Великої Британії і Польщі
пропонують українській стороні обговорити новий формат
переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Порошенко обговорив зі Штайнмайєром
ескалацію в Авдіївці
Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з новообраним президентом ФРН ФранкомВальтером Штайнмайєром та обговорив із ним
загострення гуманітарної ситуації в районі Авдіївки.

Британія і Польща на 100% “за” Україну у
боротьбі з агресією РФ – Джонсон
Велика Британія і Польща стовідсотково підтримують
Україну у її боротьбі проти агресії Росії. Про це на своїй
сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ
Британії Борис Джонсон.

Порошенко закликає ввести санкції проти
"націоналізаторів" заводів на Донбасі
Президент Петро Порошенко закликав Захід запровадити
санкції проти осіб, які "націоналізували" українські
підприємства на території окремих районів Донецької та
Луганської областей.

"Велика сімка" і надалі підтримуватиме
реформи в Україні - посол Італії
Посол Італії Давіде Ла Чечіліа пообіцяв, що держави
"Великої сімки" і надалі підтримуватимуть проведення
реформ в Україні. Про це він заявив на зустрічі керівників
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реформ в Україні. Про це він заявив на зустрічі керівників
дипломатичних місій країн G7 з Прем'єр-міністром

Україна vs Росія: Петренко прогнозує
складні та цікаві слухання в Гаазі
Розгляд позову України проти Росії у Міжнародному суді
ООН у Гаазі, запланований з 6 по 9 березня 2017 року,
буде складним і цікавим. Про це заявив міністр юстиції
України Павло Петренко журналістам в середу,
повідомляє

У Мінську домовилися про розведення
сил під Луганськом - ОБСЄ
Чергова спроба розведення сил і засобів у районі Станиці
Луганської відбудеться 7 березня. Про це заявив
спеціальний
представник
ОБСЄ
в
Тристоронній
контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік за результатами
зустрічі ТКГ в

Наступне засідання контактної групи - 15
березня
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у
Мінську відбудеться 15 березня 2017 року. Про це заявив
спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік на брифінгу,
повідомляє телеканал "112 Україна".

НАБУ готує документи для екстрадиції
Чауса, але рішення - за судом Молдови
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ)
готують документи для екстрадиції судді Миколи Чауса з
Молдови в Україну. Про це повідомляє у середу пресслужба НАБУ.

Кремль може використати "кейс Сущенка"
під час виборів у Франції - Фейгін
Кремль може використати справу незаконно затриманого
в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка під час
передвиборчих перегонів у Франції.

ФСБ завершила слідство у
справі Умерова - адвокат
В

середу

адвокатам

заступника

тритомній
Меджлісу

кримськотатарського народу Ільмі Умерова оголосили, що
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кримськотатарського народу Ільмі Умерова оголосили, що
так званий попереднє слідство ФСБ у справі відносно їх
підзахисного завершилося.

СХІД
На фронті значна ескалація - штаб АТО
В зоні проведення АТО за останню добу бойовики майже
вдвічі збільшили кількість обстрілів позицій українських
військових. Про це речник міністерства оборони України,
полковник Андрій Лисенко сказав під час

Ахметов згорнув свій гуманітарний штаб
на окупованій території
Гуманітарний штаб Ріната Ахметова призупинив
діяльність на тимчасово непідконтрольній Україні. Про це
йдеться в заяві на сайті штабу. "У зв’язку з блокуванням
озброєними

Учасники "торгової
новий пост

блокади"

відкрили

Учасники блокади торгівлі з окупованими територіями
Донбасу відкрили новий мобільний пост - на трасі
Курахове-Мар'їнка. Про це повідомляється на сторінці так
званого штабу блокади Донбасу у Фейсбуці.

Укртелеком
Донеччину

відключив

окуповану

ПАТ «Укртелеком» повідомляє про неможливість надання
абонентам послуг зв’язку на непідконтрольній частині
Донецької області через протиправні дії щодо його об'єктів
на цій території.

Авдіївку
готують
до
автономного
забезпечення водою – Жебрівський
Води у міських резервуарах Авдіївки, що на Донеччині,
залишилось не більше, ніж на дві подачі в мережу, тому
місто готують до автономного забезпечення водою.

Бойовики не дають запустити Донецьку
фільтрувальну станцію - СЦКК
Незаконні збройні формування ОРДО продовжують
чинити опір проведенню аварійних відновлювальних робіт
на Донецькій фільтрувальній станції.
http://archive.sendpulse.com/4cdfc942/?_ga=1.109290309.1343383106.1487161111
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ПРАВОПОРЯДОК
У Верховному суді запевняють, що не
закривали справу Іванющенка
Верховний суд України не ухвалював рішення про
закриття кримінального провадження щодо Юрія
Іванющенка.

Суд Молдови обере
судді Чаусу 2 березня

запобіжний захід

Молдавський суд 2 березня обере запобіжний захід судді
Дніпровського райсуду міста Києва Миколі Чаусу. Про це в
ефірі
телеканалу
"112
Україна"
заявив
голова
Спеціалізованої антикорупційної

ЕКСКЛЮЗИВ
Росія бліцкриг провалила, і тепер
готується тримати оборону (Аналітика)
Україна, щоб гарантовано бути серед переможців, має
активно долучитися до «облоги Кремля». Прем'єр-міністр
Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю телеканалу ...

«Розслідування
зупинено».
просуваються
судові
справи
«колишніх»? (Аналітика)

Як
проти

Як триває нині розслідування у справах десятки одіозних
представників минулого режиму? Верховний Суд закрив
усі справи проти екс-регіонала, людини з багатим і ...

Марк
Фейгін,
Сущенка (Інтерв'ю)

адвокат

Романа

Як і раніше «справа Сущенка» не рухається. Без будьяких пояснень - просто в ній нічого не відбувається. Але
тим часом після чергових по-російськи довгих свят
пожвавилася репресивна машина.

СУСПІЛЬСТВО
Нацкомісія
заспокоює:
тариф
на
електрику - втричі нижчий, ніж у Європі
Українці навіть після останнього етапу підвищення
тарифів на електроенергію платитимуть у 3,5 раза
менше, ніж середньоєвропейський споживач.

У МВС новий проект: жінки-поліцейські
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У МВС новий проект: жінки-поліцейські
проти “домашніх тиранів”
У Міністерстві внутрішніх справ буде створено підрозділ із
жінок - поліцейських для боротьби з домашнім
насильством. Про це заявила заступник міністра
внутірішніх справ Анастасія Дєєва на конференції

ФІФА зробила виняток для Зозулі?
Український футболіст Роман Зозуля отримав дозвіл від
ФІФА перейти в інший чемпіонат. Про це повідомляє dt.ua
з посиланням на іспанське видання Marca. "Міжнародна
федерація футболу зробила виняток для українця, ...

МОК дискваліфікував ще одну українську
атлетку за допінг
Міжнародний
олімпійський
комітет
дискваліфікував
українську спортсменку - медалістку XXIX літньої
Олімпіади Вікторію Терещук. Про це йдеться в прес-релізі
МОК повідомляє кореспондент Укрінформу...
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