Єдина країна (ранкова) - 01.02.2017

ТОП
Рада Безпеки ООН прийняла заяву щодо
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

ситуації на сході України
Рада Безпеки ООН за результатами розгляду загострення
ситуації на сході України у вівторок прийняла заяву для
преси, запропоновану українською стороною.

Сьогодні у Мінську збереться Контактна
група
Засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання
ситуації на Сході України відбудеться сьогодні в Мінську о
15 годині. Про це в Facebook повідомила прес-секретар...

На Майдані прощаються
захисниками Авдіївки

із загиблими

У ці хвилини в Києві прощаються із загиблими
захисниками Авдіївки. Четверо бійців загинули в боях 29
січня, ще троє - 30 січня. На сьогодні відомі імена
чотирьох з них...

В ОБСЄ заявили про провокативні дії з
обох сторін конфлікту
Причиною ескалації конфлікту є провокаційні дії з обох
сторін. Про це заявив перший заступник глави
Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр
Хуг...
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Україна розпочинає головування в Радбезі
ООН
Україна розпочала своє головування в Раді Безпеки ООН.
У РБ Україна головуватиме місяць. Про це у своєму
твіттері написав президент Петро Порошенко.

СХІД
Доба в АТО: бойовики застосовують
танки, "Гради" та 152-мм артилерію
За минулу добу бойовики 86 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу
АТО. "Загарбники продовжили обстріли наших позицій...

Муженко про ситуацію в Авдіївці: Сил
достатньо, ворог несе втрати
Начальник Генерального штабу, головнокомандувач
Збройних Сил України Віктор Муженко, коментуючи
ситуацію в Авдіївці, заявив, що ситуація в місті...

Гроші для відновлення Авдіївки є, не
вистачає лише тиші - Прем'єр
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що коштів
на рахунках Донецької військово-цивільної адміністрації й
міста Авдіївки наразі достатньо для проведення...
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Жебрівський: Про екстрену евакуацію з
Авдіївки не йдеться
Охочих евакуюватися з Авдіївки наразі у значних обсягах
немає, про екстрену евакуацію не йдеться. Про це в ефірі
телеканалу "112 Україна" повідомив голова...

У Авдіївці
не
вдається
розпочати
ремонтні роботи через постійні обстріли ДСНС
Станом на 7 год. 1 лютого домовленість про режим тиші
не виконана, обстріли продовжуються, тому ремонтні
роботи і з розмінування розпочати не вдається.

Маріупольському меткомбінату бракує
коксу від Авдіївського коксохіму директор
Маріупольський металургійний комбінат (ММК) скоротив
виробництво через брак постачань коксу від Авдіївського
коксохімічного заводу. Запасів сировини залишилося на...

УКРАЇНА І СВІТ
Всі ключові учасники ОБСЄ закликають
Росію припинити агресію на Донбасі
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Учасники термінового засідання постійної ради ОБСЄ, яке
було скликано на вимогу України, поклали повну
відповідальність за ситуацію в Авдіївці на РФ та її...

Новий генсек ООН відкритий до ідей
України з урегулювання на Донбасі Єльченко
Постійний представник України при ООН назвав нового
генерального секретаря Організації Антоніу Гутерреша
"відкритим" до тих ідей, що пропонує Україна...

США стурбовані ситуацією в Авдіївці та
виступають за виконання "Мінська" Держдеп
Сполучені Штати висловили "глибоку стурбованість" у
зв'язку зі сплеском насильства в районі Авдіївки й
погіршенням гуманітарної ситуації, а також закликали до...

Україна має отримати необхідну
захисту від Росії зброю - заява КУК

для

Світовій спільноті необхідно посилити свої зусилля із
примусу
Росії
до
припинення
агресії стосовно
України. Про це заявили в Конгресі українці Канади
(КУК)...
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У Мінську міліція затримала українського
журналіста
У
Мінську
вночі
міліція
затримала
журналіста
"Громадського ТБ Донбасу" Віталія Сизова. Про це
повідомляє "Українська правда" з посиланням...

ПРАВОПОРЯДОК
Прокурори просять "торнадівцям" до 15
років в'язниці
В Оболонському суді Києва завершилося судове слідство
у справі батальйону "Торнадо". Командирові роти
Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукурову та...

Суд
заарештував
"Михайлівського"

екс-керівника

Дніпровський районний суд Києва заарештував екс-голову
банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка з можливістю
внесення застави в 160 млн гривень.

ЕКСКЛЮЗИВ
Бій біля Авдіївки, або Чому від війни не
можна втекти
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Путін знову демонструє Заходу, що готовий воювати, а
жорстка відповідь української армії зводить його зусилля
до нуля. Третій день йдуть запеклі бої...

Відновлювана енергетика: шанс
зростання зайнятості в Україні

для

Аналіз
ситуації
з
формуванням
привабливого
інвестиційного клімату в таку перспективну галузь як
відновлювана енергетика. Розвиток відновлюваної...

Питання №1: Ліки подешевшають?
Аптекарі швидше відмовляться від популярних ліків, аніж
будуть продавати їх по вказаних державою цінах. До 1
лютого аптечні мережі мали розпродати запаси...

СУСПІЛЬСТВО
Реєстрація на ЗНО стартує 6 лютого
Наступного тижня розпочнеться реєстрація на основну
сесію Зовнішнього незалежного оцінювання. Про це на
брифінгу повідомив директор УЦОЯО Вадим Карандій...
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В Україні знову здорожчали бензин і
дизпаливо
Великі мережі автозаправних станцій в Україні підвищили
роздрібні ціни на всі види бензинів і дизельного
палива. Так, 30 – 31 січня ціни на заправках мереж...

В Україні з’явиться ще один притулок для
бурих ведмедів
У вівторок, 31 січня в Охруському інфоцентрі було
підписано Меморандум про взаєморозуміння між
Мінекології та фондом «Чотири лапи Інтернешнл»...

1
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Макара; одвічний бій! Нам спокій тільки
сниться. Сьогодні церква вшановує пам’ять преподобного
Макарія Великого Єгипетського. Макарій, котрого лише...

Музичне меню лютого.
Пам'ять про
Девіда Боуї, джаз Макаревича та труба
Артуро Сандовала
Чим частуватимуть у лютому столичні концертні
майданчики. Ви, мабуть, помітили відсутність січневого
музичного меню.
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