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ТОП

Єдина країна - Україна і світ (23.02.18)

У Пхьончхані сьогодні розігрують чотири

комплекти нагород        

Олімпійські чемпіони у фігурному катанні,
фристайлі, ковзанярському спорті і біатлоні
визначаться в п'ятницю, 23 лютого, на XXIII
зимових Іграх у Пхьончхані (Республіка Корея).

Доба в АТО: ворог провів 19 прицільних

обстрілів, один боєць загинув  

Минулої доби сили агресора продовжили обстріли
позицій української армії, використовуючи також
заборонене озброєння. Від ворожого вогню
загинув один український військовослужбовець,
ще один - був поранений.

Бійці АТО з одного пострілу знищили БМП

ворога         

Українські військові в зоні АТО знищили бойову
машину піхоти  російських найманців.
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УКРАЇНА І СВІТ

Держдеп звинуватив РФ у посиленні небезпеки

для цивільних на Донбасі        

Офіційний Вашингтон прямо звинуватив Росію у
розпалюванні конфлікту на Донбасі та створенні
вкрай небезпечних умов для мирного населення й
тих, хто допомагає людям пережити конфлікт. 

В Росії до викраденого Павла Гриба пустили

українського консула 

У четвер, 22 лютого відбулась зустріч українського
консула з незаконно утримуваним в Росії
громадянином України Павлом Грибом.

Невідомий підпалив редакцію рівненського

інтернет-порталу 

Ввечері 22 лютого невідома особа підпалила
приміщення редакції рівненського
інформаційного порталу "Четверта влада", що
спеціалізується на розслідуваннях корупції в
місцевих органах влади. 

Росія не дала Раді Безпеки ООН ухвалити

резолюцію щодо Сирії        

Росія відмовляється голосувати за поданий
проект резолюції ООН щодо припинення вогню в
Сирії і вимагає внести до нього зміни. США
назвали погляд Москви на ситуацію в Східній Гуті
цинічним.

Розгром російських військових в Сирії: Пентагон

повідомив деталі        

Війська США, які підтримують в Сирії помірну
опозицію, розгромили 7 лютого озброєне важкою
технікою угруповання, яке наступало на їхні
позиції, з метою самооборони. При цьому
американська сторона мала запевнення від
росіян, що їх там немає.
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Порошенко: Ціль Росії - не лише Україна, а регіон

у цілому 

Президент провів зустріч із колишніми лідерами
країн Балтійсько-Чорноморського регіону. 

Мінгареллі: Головний проект України -

підвищення життєвого рівня 

Підвищення життєвого рівня - от головний проект
для України.

Розенко сказав, коли і наскільки може

підвищитись мінімальна зарплата 

За підсумками першого кварталу уряд повинен
зрозуміти, наскільки реально і коли є реальним
встановлення мінімальної заробітної плати на
рівні 4100 гивень.

Відновлення Донбасу: у Жебрівського

розказали, на що пішли міжнародні мільйони 

Донецька область торік отримала на відновлення
та розбудову інфраструктури від міжнародних
донорів 15,3 млн євро та 17,4 млн доларів.

У ГПУ пояснили, чому в базах Інтерполу немає

даних про Януковича і Ко 

Принципи роботи Інтерполу не передбачають
розшуку екс-посадовців. Такими організація
вважає і соратників Віктора Януковича, тому у
базах міжнародного розшуку дані про них відсутні. 
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Мін'юст розробив покрокову інструкцію з

виконавчого провадження 

Міністерство юстиції України розробило путівник
виконавчого провадження, в якому пояснюється
громадянам, як реалізувати своє право на
виконання судового рішення.  

Мов спартанці проти Афін        

«Динамо» героїчно втримало необхідний
результат в матчі проти грецького АЕКа. 

Суди, плагіат і плата за проїзд. Зимовий екватор

в Івано-Франківську        

Огляд найрезонансніших подій, які нинішнього
року формували суспільну атмосферу в обласному
центрі Прикарпаття

Вінничани розробили мобільний додаток для

комунікацій і контролю в ОСББ        

Першими продукт стартаперів оцінили голови і
члени об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків у Вінниці

Міграція по-французьки: політика «причинених

дверей»        

Офіційний Париж змінює тактику – міграційне
законодавство буде більш жорстким
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23 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні день пам’яті Номана Челебіджіхана -
видатного кримськотатарського політичного діяча.

Укрзалізниця на березневі свята додала 13

поїздів        

У березні, коли відзначатиметься Міжнародний
жіночий день, Укрзалізниця призначила 13
додаткових поїздів та додаткові рейси «Інтерсіті».        

МАУ відкриє майже сорок нових напрямів 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України"
планує відкрити майже 40 нових напрямів
протягом найближчих 5 років у міста України і
світу.

У Лондоні «схрестили» автобус і таксі 

Британська компанія Citymapper запускає нову
транспортну послугу Smart Ride. Розробники
обіцяють об’єднати в ній переваги трьох видів
транспорту...

Bitcoin знову впав нижче 10 тисяч 

Вартість першої криптовалюти Bitcoin опустилася
нижче 10 тисяч доларів.
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В Індійському океані створили заповідник

завбільшки з Британію 

Сейшельські острови створили в Індійському
океані захищені території площею з Велику
Британію.

Астроном-любитель випадково зробив перший в

історії знімок народження наднової 

Астроному-любителю з Аргентини Віктору Бузо
вперше в історії вдалося сфотографувати момент
народження наднової.

23 лютого: народний календар і астровісник        

Сьогодні Прохора Зимооха і Харлампія Весновія;
боремося з чумою свиней і утримуємося від
покупок.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


