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ТОП
Суд підтвердив штраф Газпрому на 172
мільярди
Київський апеляційний госпсуд залишив без змін рішення
господарського суду Києва, яким було задоволено позов
Антимонопольного комітету України про примусове ...

Росія проігнорувала відеоконференцію
контактної групи - Оліфер
Відеоконференція Тристоронньої контактної групи з
урегулювання ситуації на Донбасі, ініційована російською
стороною і підтримана ОБСЄ, не відбулася сьогодні через
те, що росіяни не вийшли на скайп-зв'язок.

Вища рада правосуддя знову відмовилася
відсторонити Гречківського
Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні
клопотання ГПУ щодо зупинення повноважень члена ВРП
Павла Гречківського на чотири місяці до закінчення
проведення стосовно нього досудового ...

Іспанія

пропонує

виключити

аеропорт

Гібралтару з угоди про відкрите небо
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Гібралтару з угоди про відкрите небо
Іспанія пропонує до вирішення судової суперечки з
Великою Британією виключити аеропорт Гібралтару з
угоди про відкрите небо з ЄС, що дасть змогу підписати її
Україні та іншим державам.

Україна готує вже шостий позов
Євросуду - про обстріл Авдіївки

до

Події 2016 року і початку 2017 ляжуть в основу шостого
позову України до Європейського суду з прав людини
(ЄСПЛ). Про це заявив міністр юстиції України Павло
Петренко в інтерв'ю «LIGA.net».

День Криму: Полозов виступить перед
нардепами
У четвер, 23 лютого, адвокат Микола Полозов виступить у
ВР України у рамках Дня Криму й розповість про справу
"26 лютого". Про Полозов повідомив у Фейсбуці.

НАЦБЕЗПЕКА
Провокаторам не вдалося пронести на
Майдан десятки стволів і вибухівку Порошенко
Правоохоронці вилучили десятки одиниць вогнепальної
зброї, гранати, кастети, вибухові пакети та інші речі, які
провокатори збиралися використати під час масових ...

Порошенко впевнений, що Лукашенко не
дасть РФ використати Білорусь проти
України
Президент
України
Петро
Порошенко
висловив
впевненість, що білоруський лідер Олександр Лукашенко,
незважаючи на тиск Росії, не дасть їй використати ...

Російські військові можуть атакувати
Україну з Придністров'я – Порошенко
Російський військовий контингент у Придністров’ї теж
може бути використаний для атаки на територію
України. Про це заявив Президент України Петро
Порошенко у своєму виступі під час зустрічі

Росія хотіла використати міграційну кризу
для розвалу ЄС - Порошенко
Росія причетна до міграційної кризи в Європейському
Союзі, яка була спробою дестабілізувати європейський
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Союзі, яка була спробою дестабілізувати європейський
континент та розвалити ЄС.

РФ сформувала на Донбасі 2 корпуси та
залучила 3,5 тис. кадрових військових Порошенко
Росія сформувала на південному сході Донбасу армійські
корпуси, до складу яких входять 6 механізованих бригад, 1
піхотна бригада та 3 полки, 2 артилерійські бригади та ...

СВІТ
Україна та Польща домовилися про обмін
радіолокаційними даними польотів
Державне підприємство обслуговування повітряного руху
України
("Украерорух")
та
Польська
агенція
аеронавігаційного обслуговування (PANSA) підписали
угоду про обмін радіолокаційними даними.

У Шойгу хочуть зробити
"грамотною та ефективною"

пропаганду

У збройних силах РФ створені так звані війська
інформаційних операцій. Про це сказав міністр оборони
Росії Сергій Шойгу, виступаючи у середу в Держдумі РФ,
повідомляє "Інтерфакс".

Хакери
отримали
докази,
що
за
антиукраїнськими акціями у Польщі стоїть
Кремль
Антиукраїнські акції у Польщі були організовані з Росії,
зокрема, депутатом Держдуми Костянтином Затуліним з ..

УКРАЇНА
Рада відмовилася скасувати закон про
амністію
Верховна Рада відхилила постанову «Про скасування
рішення Верховної Ради України від 22 грудня 2016 року
про прийняття в цілому закону України «Про амністію у

Данилюк презентував проект закону про
"фінансову поліцію" Мінфіну
іністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні комітету
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іністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні комітету
ВР з питань податкової та митної політики презентував
законопроект щодо створення служби фінансових
розслідувань...

ROSHEN спростовує свою причетність до
продажу скрапленого газу
Кондитерська корпорація ROSHEN спростовує свою
причетність до продажу скрапленого газу. Про це
Укрінформу повідомила начальник відділу зв’язків із
громадськістю та комунікацій ...

НАЗК завтра розпочне повну перевірку едекларацій "топів" України
Національне агентство з питань запобігання корупції
ухвалило рішення про початок повної перевірки
електронних декларацій Президента України, Прем'єрміністра України та членів Кабінету міністрів України.

"Тарифний
позов"
Тимошенко:
призначив економічну експертизу

суд

Провадження у справі лідера партії «Батьківщина» Юлії
Тимошенко проти Кабінету Міністрів України щодо
скасування постанови про встановлення єдиної ціни на
газ призупинено.

Комітет Ради схвалив законопроект про
антикорупційні суди
Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії
корупції визнав, що законопроект №
6011 про
антикорупційні суди суди не має корупційних ризиків та
рекомендував парламенту ухвалити його за ...

ПРАВОПОРЯДОК
Вирок генералу Назарову відклали через
помилки в експертизах
Суд у справі генерала Назарова, якого звинувачують у
службовому недбальстві, що призвело до загибелі 49
людей на борту Іл-76, не зміг ухвалити рішення через
помилки у висновках судмедекспертизи

Контрактник ВМС
автоматів - СБУ

віз

на

Майдан

12

Служба безпеки України запобігла застосуванню зброї під
час масових акцій на Майдані у Києві - затримала
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час масових акцій на Майдані у Києві - затримала
військовослужбовця-контрактника, який збирався везти до
Києва 12 автоматів Калашникова та снайперську ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Обтяжений злом: на смерть постпреда
Росії в ООН (Аналітика)
Давайте згадаємо, «чи був покійний моральною
людиною». У братів Стругацьких є роман «Обтяжені злом,
або Сорок років потому». Він згадується у зв'язку зі
смертю дипломата Чуркіна через те, що у українців є ...

Українсько-російське протистояння
крок до шахового трону

за

Анна Музичук у півфіналі чемпіонату світу зустрінеться з
Олександрою Костенюк. Українська шахістка Анна
Музичук

СУСПІЛЬСТВО
У Євробачення-2017
продюсер

з'явився

новий

Продюсером конкурсної частини цьогорічного пісенного
конкурсу Євробачення у Києві став Крістер Бйоркман
(Christer Bjorkman). Він відповідатиме за підготовку
зовнішнього вигляду кожного конкурсного номеру шоу..

Нацрада: вже заборонили
російських телеканалів

понад

70

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
наразі вже заборонила мовлення понад 70 російським
телеканалам на території України.

"Фірташ отримав грін-карту у США":
соцмережі про рішення віденського суду
Вчора віденський суд виніс несподіване рішення у справі
українського олігарха Дмитра Фірташа. Українці з цього
приводу "засмутилися". У соцмережах жартують, мовляв
Фірташ отримав візу у США та радіють "американськом
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