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ТОП
Порошенко вірить, що Sea Breeze стане
кроком до стабільності в регіоні
Президент України Петро Порошенко вірить, що цьогорічні
навчання Sea Breeze стануть потужним кроком для
досягнення стабільності в регіоні.

Роковини
катастрофи
MH17:
як
змінювалася брехня Російської Федерації
(Аналітика)
Тактика кремлівської пропаганди полягає не тільки в
генерації фейків, а й у замовчуванні фактів. Рівно три роки
тому, 17 липня 2014 року, в небі над Донбасом був збитий
авіалайнер ...

Гройсман пропонує зробити аеропорт
"Гостомель" базовим для лоукостів
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за єдині
правила залучення авіакомпаній, в тому числі для
лоукостів не лише в столиці, а й в регіонах, а також за
розвиток аеропорту "Гостомель" як базового ...

Рада

ЄС

затвердила

тимчасові
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Рада
ЄС
затвердила
тимчасові
торговельні преференції для України
Рада Європейського Союзу у понеділок затвердила
тимчасові торговельні преференції для України.
Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС.

Порошенко прибув із офіційним візитом
до Грузії
Президент України Петро Порошенко прибув з офіційним
візитом до Грузії. Про це повідомляє прес-служба глави
держави в Twitter.

Заяви про "блокаду" Придністров'я спекуляції - зазначив прем'єр-міністр
Молдови Павло Філіп
Прем'єр-міністр
Молдови
Павло
Філіп
назвав
"спекуляціями"
заяви
деяких
лідерів
невизнаної
Придністровської республіки про її "економічну блокаду".

Соціологи: 70% українців допускають
компроміси заради миру на Донбасі
Марина Порошенко зустрілася із дітьми з прифронтових
територій, яких відправляють на відпочинок до Кіпру. Про
це повідомляє сайт Глави держави.

У подіях 26 лютого брали участь "приватні
військові" з Севастополя - Полозов
У подіях 26 лютого у Сімферополі брали участь
представники військових і воєнізованих організацій
Севастополя. Саме після їхнього приєднання до ...

ПАМ'ЯТАЄМО !!!
У Нідерландах
меморіал МН17

відкрили

національний

У Нідерландах відкрили національний меморіальний
комплекс пам'яті жертв катастрофи Боїнга-777. Меморіал
розташований
недалеко
від
амстердамського
аеропорту "Схіпхол" ...

Катастрофа MH17: Bellingcat назвала
"єдиного правдоподібного” винуватця
Експерти Bellingcat в узагальнювальній доповіді до третьої
річниці катастрофи рейсу MH17 назвали "Бук" номер 332
збройних сил РФ ...
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Порошенко
про
МН17:
відповідальність
довести
неминучість відповідальності

Наша
РФ

Президент України Петро Порошенко переконаний, що
об'єктивність
та
неупередженість
нідерландського
правосуддя допоможе встановити істину та покарати ...

МН17: Україна закликала членів Радбезу
ООН більше сприяти розслідуванню
Українська делегація у Раді Безпеки ООН на засіданні в
понеділок нагадала про третю річницю трагедії з
пасажирським авіарейсом МН17 та закликала докласти ...

Скоро Росія сприйматиметься світом– не
як «ведмідь», а як «мурло» (Аналітика)
Майбутній суд у справі загибелі пасажирів рейсу МН17
завдасть остаточного і нищівного удару по репутації
Кремля у світі.

УКРАЇНА І СВІТ
Мінгареллі: ЄС не змінив позицію щодо
боротьби з корупцією в Україні
У позиції Європейського Союзу щодо боротьби проти
корупції в
Україні,
яку
слід
пришвидшити
та
інтенсифікувати, не відбулося жодних змін. Про це заявив
голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі на ...

Порошенко
якнайшвидше
кордону

і

Філіп
завершити

домовилися
демаркацію

Україна та Молдова домовилися завершити процес
демаркації
придністровської
ділянки
українськомолдавського кордону у якнайкоротші терміни.

Відсьогодні прикордонники України і
Молдови здійснюють спільний контроль
Сьогодні в пункті пропуску «Кучурган» прикордонні та
митні служби України та Республіки Молдова розпочали
спільно здійснювати прикордонний і митний контроль.

Флот
України отримає
патрульні катери Islands

американські

Рішення про передачу українському флоту американських
військових патрульних катерів Islands після навчань Sea
Breeze-2017 фактично прийняте.
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ЕКСКЛЮЗИВ
У перспективі хотілося б домовитися про
безвійзовий режим з Австралією- Стефан
Романів (Інтерв'ю)
Днями в австралійському Мельбурні закінчився ювілейний
15-й з'їзд («Здвиг») українських організацій Австралії, ...

Про що забули в Лохвиці: перед
державою всі церкви рівні (Аналітика)
Чому в опорі засиллю Московського патріархату лохвицька
громада набагато активніша, ніж місцева влада. Ще в
середині червня мешканці райцентру Лохвиця, що на ...

ПРАВОПОРЯДОК
Україна передала Італії автора масштабної
схеми відмивання коштів
Україна передала Італії Джузеппе Дональдо Нікосії, якого
створив одну з наймасштабніших в італійській історії схем
з відмивання коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook
написав генпрокурор Юрій Луценко.

Розенблат купував суди, аби забрати у
конкурентів ліцензії на бурштин - НАБУ
Народний депутат Борислав Розенблат давав хабарі
суддям і прокурорам Житомирщини, аби ті ухвалювали
вигідні дня нього рішення у «бурштиновій» справі.

СБУ викрила координатора
міра” в соцмережі

“руського

На Хмельниччині співробітники СБУ викрили протиправну
діяльність прихильника «руського міра», який створив у
соціальній мережі «ВКонтакте» групу «Хмельницька
народна республіка».

СУСПІЛЬСТВО
Росія вигадала, як дозволити кримчанам
не платити борги українським банкам
Російська влада готується «оперативно вирішити питання
боргів» населення окупованого Криму перед українськими
банками. Про це пише "Комерсантъ".

Українка у Познані шиє ляльок у пам'ять
про жертв МH17
Уродженка Донецька, художниця Лія Достлієва, яка зараз
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Уродженка Донецька, художниця Лія Достлієва, яка зараз
проживає у Познані, шиє у центрі міста 298 ляльок у
пам'ять про загиблих. Про свою символічну акцію у ...

Закарпатці
протестують:
руйнують ріки (Аналітика)

міні-ГЕС

Мешканці Хустщини перекривали обласну дорогу, щоб
забудовник почув їхнє «Ні!». Тема міні-ГЕС, які збираються
зводити на українських річках, останнім часом виникає все
частіше.

Фонд
Порошенка
відправляє
на
відпочинок до Кіпру 20 дітей з Донбасу
Марина Порошенко зустрілася із дітьми з прифронтових
територій, яких відправляють на відпочинок до Кіпру. Про
це повідомляє сайт Глави держави.

Над Харковом встановили "парашутний"
рекорд
Рекорд України в категорії парашутного спорту "Великі
формації з перестроюванням" встановлено на аеродромі
"Коротич" під Харковом. Про це кореспондентові
Укрінформу розповіли в аероклубі ім. Гризодубової.

Українець Проценко стрибнув вище за
всіх на етапі Діамантової ліги
Стрибун у висоту Андрій Проценко завоював перше місце
на етапі Діамантової ліги, що відбувся в Рабаті (Марокко).
Украънець з третьої спроби подолав висоту 2 м 29 см,
повідомляє Укрінформ.
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