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ТОП
Міграційна
служба
позбавлення
Саакашвілі
громадянства - депутат

підтверджує
українського

Державна міграційна служба підтвердила позбавлення
громадянства України Міхеїла Саакашвілі.

Суд дозволив слідчим затримати
Черновецького - ГПУ
Слідчі Генеральної прокуратури України отримали дозвіл
на затримання колишнього Київського міського голови
Києва Леоніда Черновецького.

Україна припинила постачання електрики
на окуповану Донеччину
Україна припинила постачання електроенергії на окуповані
території Донецької області.

УКРАЇНА і СВІТ
Єврокомісію непокоять наслідки нових
санкцій США проти Росії
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Єврокомісія висловила стурбованість новими санкціями,
прийнятими Сполученими Штатами Америки проти
Російської Федерації, а також їх негативними наслідками
для ЄС.

Трампу політично невигідно ветувати нові
санкції проти Росії – експерт
Президент США Дональд Трамп теоретично може
застосувати право вето щодо нового законопроекту із
санкціями проти Росії, однак це виглядатиме ще однією
його політичною поразкою перед Конгресом.

Суд Лондона визнав виключне право
України
на
апеляцію
щодо
"боргу
Януковича"
Високий суд Лондона визнав виключне право України на
розгляд Апеляційним судом Англії скарги на своє останнє
рішення у справі так званого "боргу Януковича".

Євросоюз дає українським силовикам €2
мільйони на реформи
Консультативна місія ЄС в Україні (EUAM Ukraine) у 2017
році здійснює 45 проектів для сприяння реформуванню
правоохоронної системи України, на які виділяє понад два
мільйони євро.

Надання оборонної зброї Україні наразі не
розглядається – Держдеп
У Державному департаменті США наголосили, що питання
щодо можливої відправки оборонного озброєння Україні
наразі не розглядається, однак Вашингтон цього не
виключає.

УКРАЇНА
АТО:
бойовики
обстріляли
поранений український воїн

Авдіївку,

На Донецькому напрямку вранці бойовики били з
гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських
захисниках у районі Авдіївки.

Порошенко підписав ратифікацію угоди з
Європолом
Президент України Петро Порошенко підписав Закон, яким
ратифікується Угода про оперативне та стратегічне
співробітництво між Україною та Європолом.

Скандал із Ryanair: Омелян не виключає
зустрічного позову проти МАУ
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Міністерство інфраструктури України може направити
зустрічний позов авіакомпанії "Міжнародні авіалінії
України", аби позбавити перевізника привілейованого
становища на ринку.

ПРАВОПОРЯДОК
В Одесі затримали ключового фігуранта
справи "2 травня"
В Одесі співробітниками Департаменту карного розшуку
Нацполіції в ході спецоперації було затримано колишнього
першого заступника ГУ ДСНС України в Одеській області
Руслана Великого.

Новий позов проти Фірташа: олігарха
підозрюють у підкупі американців – ЗМІ
До суду США подали новий позов у міжнародній справі про
хабарі проти українського олігарха Дмитра Фірташа,
пов'язаний з екс-керівником передвиборної кампанії
Дональда Трампа Полом Манафортом.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Український
політв’язень
Чирній
перебуває в колонії Ростовської області –
адвокат
Засуджений в Росії у справі "кримських терористів" Олексій
Чирній, місцезнаходження якого тривалий час було
невідоме, перебуває у виправній колонії міста Шахти
Ростовської області.

Чийгоз
не
організовував
загальнокримський мітинг 26 лютого адвокат
У середу "суд" у Криму продовжив допит Ахтема Чийгоза, в
ході якого стало відомо, що на засіданні Меджлісу, що
проходив напередодні мітингу 26 лютого, ніхто не давав
Чийгозу доручень щодо заходу.

ЕКСКЛЮЗИВ
Інтерв'ю з Романом Безсмертним
Мертвий політичний сезон виявився гарячим на
геополітичні події та міжнародні десанти. Про останні
міжнародні та офіційні візити, про майбутні ймовірні зміни
Нормандського формату ми говоримо із найпомітнішим на
сьогодні експертом з геополітики Романом Безсмертним

Убити
малороса.
провокує війни

Як

миролюбність
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Кожна хвилина тиші у відповідь на російські «гради» не
відтерміновує, а наближує вторгнення

СУСПІЛЬСТВО
Дефлімпіада-2017:
"золото"

Україна

здобула

15

На початку восьмого дня XXIII літніх Дефлімпійських ігор у
турецькому місті Самсун скарбничка збірної України
поповнилася золотою та срібною нагородою.

Україна виграла четверте
Всесвітніх іграх-2017

"золото"

на

Четверту золоту нагороду на X Всесвітніх іграх у Вроцлаві
(Польща) збірній України приніс представник пауерліфтингу
харків'янин Олексій Рокочий.

Вперше
у
США
видали
книгу
використанням української мови

з

У США вийшов Альманах марсіанської поверхні. Він став
першою
виданою
в
Америці
книгою,
в
якій
використовується українська мова.

У Києві освятили ікону Богородиці
покровительки українських воїнів. Фото

-

У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва в середу
перед початком з'їзду капеланів освятили унікальну ікону
Пресвятої Богородиці - покровительки українських воїнів.

Студентка
з
Тернополя
створила
рукавичку, яка переводить мову жестів
19-річна тернопільчанка Тамара Вощило, яка нещодавно
закінчила технічний коледж, винайшла рукавичку і
програму до неї, які можуть перетворювати жести на мову.
Цим винаходом дівчина полегшить життя для людей з
вадами мови та слуху.
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