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Медведчук каже, що веде переговори з
лідерами бойовиків, а не представляє
їхні інтереси
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Віктор Медведчук

Лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук каже, що не представляв

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

визнаних владою терористичними угруповань «Донецька народна
республіка» і «Луганська народна республіка» на переговорах у Донецьку

Фахівець із санкцій США: бізнес і банки
триматимуть відстань від фігурантів
«Кремлівської доповіді»

23 червня.

«Ні в Донецьку, ні раніше я ніколи не представляв інтереси «ДНР» і «ЛНР».

США почали підготовку до надання
Україні «Джавелінів» – Волкер

У складі посередницької переговорної групи разом з народним депутатом
Нестором Шуфричем ми вели і ведемо переговори з представниками
«ДНР» і «ЛНР» для досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході

Усик вийшов до фіналу боксерської
Суперсерії

України», – цитує слова Медведчука його прес-служба.

УСІ НОВИНИ

«Інформація, яка нібито поширена від імені ОБСЄ, є недостовірною», –
Медведчук.
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Для кого готують …

Тим часом, на сайті ОБСЄ у повідомленні від місії спостерігачів організації
в Україні йдеться, що Медведчук 23 червня на мирних переговорах
представляв угруповання «Донецька народна республіка» і «Луганська
народна республіка».

«У Донецьку спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зустрілася з «міністром
інформації» так званої «Донецької народної республіки», який повідомив
місії, що Віктор Медведчук, який раніше обіймав посаду глави
адміністрації колишнього президента Леоніда Кучми, був недавно
призначений представником від «ДНР» і «ЛНР» для переговорів з урядом

ЗВЕРНИ УВАГУ

за посередництва ОБСЄ», – йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ.

Ваша думка
Форум закрито
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силам України – Волкер

"Лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук каже, що не представляв

(ексклюзивне інтерв’ю)

визнаних владою терористичними угруповань «Донецька народна
республіка» і «Луганська народна республіка»". Напевно п.Медведчуку

Бій під Крутами.
Хронологія за спогадами
учасників битви

після повідомлення ОБСЄ пахнуло відтверезуючим запахом від тюремної
параші. Нари тюремні по вас плачуть! Де Ваш мандат на переговори
п.Медведчук? Шуфрич виписав? Чи Путін? Що ви там робите?

Українські єпископи
Московського патріархату
на службі Луб’янки

лена (киев)
25,06,2014 05:00
А зачем с ними договариваться и о чем?? Вы хотите их в Киеве?? Уже

«Арка дружби народів» у
Києві та війна з Росією: що
зробити з радянським
монументом?

в лавре прячутся те кто хочет,,киевскую народную республику,, и с
ними будем потом договариваться?? Нет уж мои дорогие, никаких
республик . Мы только Януковича убрали и у нас теперь есть чем
заняться,и это чистить раду а потом рихтовать законы...короче

ПЕТРО КРАЛЮК

работы не початый край ... А эти так называемые,,народные

22 січня має стати
вихідним днем. Чому в
Україні «забули» про 100ліття відновлення
державності?

республики ,,это просто воры,бандиты,и прикрываются высокими
материями ..в 1917 так же пришли и такую же лапшу вешали и в
итоге колективизацыя,лагеря,и бедность... Но сами вожди
пролетариата жили в достатке и достойно ... Кстате сейчас патриотам
России таким как лавров не мешает то что его дети учатся и живут в
Америке,также дети всех остальных алегархов России тоже в Европе
и Америке...а сколько в Дубае русских патриотов шикарно живут не
пересчитать и в Россию не спешат, и воевать их дети с Украиной не
будут...они ведь не больные изза путенских капризов своих детей
гробить. Так что народ думайте сами либо мы сейчас дадим отпор
Путину..либо когда Путин нас завоюет то мы будим воевать потом по
прихоти путина например с странами Балтики, и внушат нам что
там обижают русских....и посылать нас будут туда и периодически в
Чечню...и будут гибнуть наши дети изза больных желаний Путина, а
сами будим жить бедно но патриотически и в итоге потом наши
правнуки читая историю будут плеваться от наших поступков, мало
того что путин нам перепишет историю которую мы не до конца
знаем...так нас ещё настроят против всего мира и мы будем как
сумасшедшие желать смерти всем против кого нас настроит
телевидение и газеты работающих на Путина. И мир который не
хочет воевать с нами будет смотреть на нас как на рехнутых ,и мы
при этом будем удивляться,,а чего нас не любят в Европе,,!? Да потому
не любят сто они хотят богатеть и наслаждаться жизнью а не воевать.
У меня муж из Швейцарии и да у них есть гей,но они тоже не
гордятся этим но у них есть много позитивного например: чистые
реки,завод по переработки мусора,чиновники ездят на работу на
велосипеде и нет иммунитета,и чистые улицы,пенсии достойные и
медецына хорошая и стариков лечат а не говорят ,,в вашем возрасте
это нормально,, и кстате у них всё решается на референдумах по
тому как народ решит, и кстате равны все перед законом одинаково и
дипутат и слесарь, превысь скорость в Швейцарии и садишь даже
если ты мер города и даже хуже ведь ты,,мэр,, ты должен быть в
пример ,с читай должность потерял и ответил по всей строгости
закона. Так что не только гей но и позитив там ест,а гей были и будут
всегда и при Сталине они были и сегодня не исчезнут, так что
давайте смотреть на мир здраво и учиться мыслить и думать сами а
не по желанию,,Путина,, и кстате в России гей парадов нет а вот гей
есть и даже поют на сцене, так что хватит слов ...давайте
сопротивлялся Путину и строит страну без диктатуры . Мне есть куда
эмигрировать но я люблю Украину и хочу чтобы она развивалась,
хочу жить и работать в Украине и хочу увидеть наших пенсионеров в
Европе на отдыхе ...хочу наши дети и старики жили достойно..
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