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ТОП
Вища рада правосуддя спростила арешт
суддів
Вища рада правосуддя у вівторок ухвалила зміни до
Регламенту, які дозволяють невідкладно розглядати
подання про надання згоди на утримання судді...

Жебрівський розповів, як минула ніч в
Авдіївці
Минула ніч у прифронтовій Авдіївці пройшла відносно
спокійно, в місті тривають ремонтно-відновлювальні
роботи будинків, зруйнованих у результаті обстрілу
бойовиків.

Російського активіста Гальперіна схопили
і вивезли невідомо куди – соцмережі
Опозиційного активіста Марка Гальперіна, організатора
регулярних пікетів у російській столиці, затримала поліція.

Захист Шаріної звернулася до ЄСПЛ зі
скаргою на домашній арешт
Директор Бибиотеки української літератури
http://archive.sendpulse.com/d001f940/?_ga=1.220851480.1607579980.1478772450
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Директор Бибиотеки української літератури в Москві
Наталія Шаріна звернулася до Європейського суду з прав
людини зі скаргою на умови домашнього арешту.

ГПУ підтверджує обшук у Мосійчука
Прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган
повідомила, що зараз у народного депутата Ігоря
Мосійчука проводять обшуки, і ці дії не мають відношення
до його політичної діяльності.

СХІД
Доба в АТО: бойовики застосовують танки
на всіх напрямках
За минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу
АТО. "Загалом зафіксовано 78 обстрілів", - йдеться...

Аброськін:
Бойовики
Курдюмівку, загинув підліток

обстріляли

Начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін
повідомляє
про
обстріл
підтримуваними
Росією
сепаратистами Курдюмівки, що біля Торецька...

З окупованого Донецька в РФ поїхали два
КамАЗи з тілами - ГУР
З моргу Донецької обласної лікарні ім.Калініна в
тимчасово окупованиму місті Донецьк у Ростов-на-Дону
поїхали два автомобілі КамАЗ із тілами вбитих російських
військових

Тука поки не бачить необхідності вводити
в Україні воєнний стан
Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій
Тука поки не бачить доцільності введення воєнного
стану. Про це він сказав в ефірі...

УКРАЇНА І СВІТ
Підстав для зняття санкцій з Росії немає єврокомісар Ган
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства
Йоханнес Ган заявив, що підстав для скасування санкцій
проти Росії поки немає.
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проти Росії поки немає.

ЄС планує посилити підтримку України заявила Могеріні після засідання міністрів
Представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки
Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз планує
посилювати підтримку України різними шляхами.

У Палаті представників США закликають
Трампа дати летальну зброю Україні
Американський конгресмен, голова Комітету з питань
Збройних сил Палати представників США Мак Торнберрі
висловив тверде сподівання, що адміністрація...

Міністри
оборони
США
та
Канади
обговорили військові тренувальні місії в
Україні
США та Канада погодили свої позиції стосовно
проведення військових тренувальних місій в Україні. Про
це за результатами зустрічі із міністром оборони США...

ЕКОНОМІКА
Міжнародні резерви за місяць
зменшились на $94 мільйони - НБУ
Станом на 1 лютого 2017 року міжнародні резерви
України становлять 15,445 млрд дол. США та за місяць
зменшились на 94 млн дол.

НБУ знайшов в Ощаді та Укрексімбанку
проблему, як була в Приваті
Проведений у січні 2017 року Національним банком
України аналіз стану активів Укрексімбанку та Ощадбанку
виявив погіршення якості ряду кредитів протягом 2016...

ПРАВОПОРЯДОК
ГПУ розслідує
Світового банку
Генеральна

розкрадання

прокуратура

України

здійснює
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Генеральна прокуратура України здійснює досудове
розслідування у кримінальному провадженні за фактом
розкрадання кредиту, який було надано Світовим банком.

У ГПУ розповіли, чому справа щодо члена
ВРП Гречківського досі не в суді
Досудове розслідування у справі члена Вищої ради
правосуддя Павла Гречківського завершене. Водночас
наразі прокуратура не може направити до суду...

ЕКСКЛЮЗИВ
Кому війна? Авдіївка сьогодні
«Мінські угоди» закінчилися разом з ілюзією, що з іншою
стороною можна про щось домовлятися. Авдіївка
нагадала про те, що крім Трампа є ще й інші новини.

20 депутатів, 36 мерів, 35 суддів та один
прем’єр-міністр: румунські ув’язнені
Результати та хід антикорупційної кампанії в Румунії –
предмет здорових заздрощів українців. Румуни змусили
свій уряд скасувати постанову про амністію...

СУСПІЛЬСТВО
Український
"Руслан"
врятував
швейцарський літак із крижаного полону
Український Ан-124 "Руслан" доставив у північне
канадське місто Ікалуїт велетенський авіадвигун для
ремонту Boeing-777 "Швейцарських авіаліній". Про це
повідомляє...

Український мультик "Микита Кожум’яка"
б'є рекорди у міжнародному прокаті
Перший український повнометражний 3D-мультфільм
"Микита Кожум'яка" наприкінці січня 2017 року вийшов в
міжнародний прокат - в Польщі та Туреччині.

Google запускає сервіс пошуку фейкових
новин
Компанія Google запускає проект, який допоможе
перевіряти новини на достовірність інформації. Про це
повідомляє TechCrunch.
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7
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Григорія; дослухайтеся до співу синиць і
культивуйте у власному серці любов. Сьогодні Григорія
Богослова, одного з Отців церкви, сподвижника...

СПОРТ
Українська біатлоністка виграла "срібло"
на Всесвітній Універсіаді-2017
Біатлоністка Яна Бондар поповнила срібною медаллю
скарбничку збірної України у передостанній день XXVIII
Всесвітньої зимової Універсіади в Алмати (Казахстан).
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