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СХІД
Доба в АТО: п'ятеро бійців загинули, 14
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поранені
Протягом минулої доби внаслідок бойових дій у районі
проведення
антитерористичної
операції
п'ятеро
військовослужбовців ЗСУ загинули...

Ескалація в АТО: бій під Авдіївкою тривав
19 годин. Карта
Безперервний бій в Авдіївській промзоні у неділю, 29
січня, тривав упродовж 19 годин - Мотузяник.

Штаб АТО назвав втрати за день: троє
загиблих, 17 поранених. Відео
За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37
обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових
загинуло, сімнадцять поранено...

Сили АТО під Авдіївкою захопили опорний
пункт противника – Полторак
Під час зіткнення з ворогом в районі Авдіївки особовий
склад Збройних Сил України діяв чітко та вміло - міністр
оборони Полторак.
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ВІЗИТ
Москва не реагує на запити України та
ОБСЄ щодо обстрілів на Донбасі Порошенко
Російська сторона не відреагувала на запити України та
ОБСЄ щодо обстрілів під Авдіївкою, внаслідок яких
загинули семеро українських бійців і 14 зазнали поранень.

Мінські
угоди:
Порошенко
закликав
Меркель до "об'єднаних і рішучих дій"
Про це Президент України заявив на спільному з
канцлером ФРН Ангелою Меркель брифінгу в Берліні.

Меркель вірить у "нормандську четвірку"
і Мінські домовленості
«нормандська четвірка» - правильний шлях, якого
Німеччина буде дотримуватись і далі, щоб домогтися
миру і політичної стабільності в Україні.

Порошенко закликає Бундестаг визнати
Голодомор
геноцидом
українського
народу
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Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з
президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом закликав

Меркель і Порошенко вшанували пам’ять
жертв грудневого теракту. Фото
Канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент України Петро
Порошенко в понеділок у Берліні поклали квіти до місця
загибелі людей під час грудневого теракту.

Порошенко обговорив з німецьким
бізнесом інвестиції в Україну
У рамках робочого візиту до Берліну Президент України
Петро Порошенко провів зустріч з представниками
німецьких ділових кіл.

ГОРЯЧА ТОЧКА
Обстріл Авдіївки: місто без світла, тепла і
води
Бойовики перебили останню лінію електропередачі, яка
живила Авдіївку, тож місто залишилося не тільки без
світла, а й без води і тепла.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

У Авдіївці через обстріли призупинено
казначейське обслуговування
Державна казначейська служба України призупинила 30
січня обслуговування розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів в Авдіївці...

ПОЛІТИКА
Янукович готовий свідчити про держзраду
лише "з-під путінського крила"
Екс-президент Віктор Янукович готовий надати свідчення
у справі про держзраду за нинішнім місцем проживання у Ростові-на-Дону.

Блокування залізниці: Насалик запевняє,
що вугілля із зони АТО - законне
Вугілля марки «А», що постачається із зони АТО,
закуповується лише в тих підприємств, які зареєстровані
та здійснюють фінансові операції на території України.

Адвокат
про
статус
біженця
Церцвадзе: В рік маємо укластися

для

Рішення щодо надання статусу біженця буде прийнято
після співбесіди в Державній міграційній службі України
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впродовж наступних двох місяців.

Коболев - європейським партнерам:
Газпром шантажу не зупинятиме
Європейський Союз має заблокувати проект будівництва
газопроводу Північний потік-2, який дасть Кремлю важелі
впливу на Німеччину, Польщу і Словаччину.

Нехитрими
маніпуляціями
Умерову
залишили одного адвоката замість трьох
Слідчий Федеральної служби безпеки Росії змінив статус
Миколи Полозова на статус свідка, щоб усунути його від
захисту.

Держфінмоніторинг підозрює, що "сім'я"
відмила понад 200 мільярдів
Державна служба фінансового моніторингу викрила
фінансові операції, які можуть бути пов'язані з
легалізацією доходів, одержаних екс-президентом...

Адвокати РФ просять припинити
політичне переслідування Курбедінова
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Більше тридцяти адвокатів з різних регіонів Росії
підписали відкритий лист, в якому вимагають припинити
політичне переслідування свого колеги

ЕКСКЛЮЗИВ
Іспанський вектор
дружби. Аналітика

України:

25

років

30 січня 1992 року український міністр закордонних справ
Анатолій Зленко підписав зі своїм іспанським колегою,
Франсісіко Фернандес-Ордонєсом, спільне комюніке ..

Дмитро Головін, начальник Одеського
головного
управління
Національної
поліції України. Інтерв'ю
Ми вважаємо «справу 2 травня» знаковою. Права на
помилку у слідчих немаєМи вважаємо «справу 2 травня»
знаковою. Права на помилку у слідчих немає

Економіка майбутнього для України: або
конкурентна, або банкрут. Аналітика
Десять кроків до динамічної економіки України, які уряд
мав би
врахувати
у
середньостроковому плані
пріоритетних дій.
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СУСПІЛЬСТВО
Україна обрала слоган
Євробачення-2017. Відео

та

логотип

Ключовим слоганом пісенного конкурсу Євробачення2017, який відбудеться в Києві в травні, стане "Celebrate
Diversity", що українською означає...

У Києві клієнтів "дочок" російських банків
під балалайку закликають забрати гроші
Активісти політичної партії «Національний корпус» зранку
понеділка пікетують у Києві центральні офіси дочірніх
компаній російських банків

На Берлінале
Сенцова

покажуть

фільм

про

Документальний фільм про Олега Сенцова «Процес»
буде представлено на 67-му Берлінському міжнародному
кінофестивалі, що пройде з 9 по 19 лютого.

СПОРТ
Українські студенти завоювали перші
медалі на Всесвітній Універсіаді-2017
Сноубордисти Аннамарі Данча і Олександр Белінський
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

завоювали перші нагороди для України на XXVIII Всесвітній
зимовій Універсіаді в Алмати (Казахстан).

Українка Костюк увійшла
юніорського рейтингу ITF

до

ТОП-10

Переможниця Відкритого чемпіонату Австралії серед
юніорок 14-річна Марта Костюк піднялася відразу на
десять сходинок у рейтингу
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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