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вимагають рішучої реакції на ескалацію
Припинити ескалацію на Донбасі від Росії вимагають Рада
Безпеки ООН та ОБСЄ. Європарламент зажадав від ЄС
рішучого реагування ЄС на дії російських окупаційних...

Порошенко
планує
ініціювати
референдум щодо вступу України в НАТО
Президент України Петро Порошенко заявив, що має
намір провести референдум щодо вступу країни до
альянсу НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькій
газеті...

РФ висловила Україні протест через
нібито обліт Ан-26 вкрадених «вишок
Бойка»
Міноборони РФ висловило протест українському аташе в
зв'язку з нібито "небезпечним обльотом українським Ан26" незаконно привласнених бурових вишок у Криму.

Чим живе Авдіївка (фоторепортаж)
Четвертий день поспіль в Авдіївці не припиняються
бойові дії. Місто опинилося на межі гуманітарної
катастрофи. Чим живе Авдіївка сьогодні, бачив власний
фотокореспондент...
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АТО: Україна втратила ще двох бійців, 14
поранено
За минулу добу російсько-окупаційні війська продовжили
обстрілювати
Авдіївку
з
важкого
озброєння,
використовуючи РСЗВ БМ-21 "Град", 152 та 122...

УКРАЇНА І СВІТ
Посольство України в
українських
учасників
сніданку з Трампом

США зібрало
молитовного

Учасники української делегації, які візьмуть участь у
четвер в Національному молитовному сніданку з
президентом США Дональдом Трампом...

НАТО
закликало
Росію
слідувати
імплементації Мінських домовленостей
Президент парламентської Асамблеї НАТО Паоло Аллі у
відповідь на звернення постійної делегації України в ПА
НАТО, закликав до негайної деескалації насильства...

Єльченко: США підтвердили підтримку
цілісності України
Постпред України в ООН Володимир Єльченко заявив, що
нова адміністрація у Вашингтоні не визнаватиме анексію
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Криму Росією. Як повідомляє 112 канал, за словами...

Місія МВФ у березні приїде до відомства
Насірова
Державна фіскальна служба (ДФС) України наступного
місяця планує працювати впродовж двох тижнів з
технічною місією фіскального департаменту МВФ.

ТОЧКА ЗОРУ
Загострення ситуації в Україні може бути
передвісником страшнішої катастрофи –
ЗМІ
Провідна загальноавстралійська телерадіокомпанія АВС
оприлюднила сюжет про загострення бойових дій на Сході
України та важку гуманітарну ситуацію, в якій опинилася
...

НАТО відкладає переговори з Україною
стосовно ПРО - Wall Street Journal
НАТО відклало плани по зустрічі з українською владою
для переговорів з використання системи протиракетної
оборони (ПРО) в Європі. Про це повідомляє видання...
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ЕКСКЛЮЗИВ
Закон про мову: щит чи летальна зброя?
«Пущай» всякому, хто замість «зупинка» скаже
«останівка», тут-таки й рубають голову... Перш за все
зазначу: я є стійким прихильником того, щоб в Україні всі...

Війна бізнесу Ахметова не заважає
В Авдіівці – активізувалися «гради», на Майдані – «Пливе
кача», а у в ЦУМі – грає музика. А що такого? Просто
бізнес…Третій рік війни, домовленостей, перемир’їв...

СУСПІЛЬСТВО
Допомогу для Авдіївки збирають у різних
областях України
У різних областях України люди і місцеві органи влади
шукають можливості допомогти мешканцям Авдіївки, яка
перебуває під постійними обстрілами російських...

Україна - лідер в Європі за кількістю скарг
до ЄСПЛ
Україна на першому місці в Європі за кількістю скарг, які
перебувають на розгляді в Європейському суді з прав
людини. Про таке повідомив керівник Секретаріату ...
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Сьогодні Єфима; скільки межень не лютує, а все одно
худоба (і людина) весну чує. Здається, ще нещодавно ми
святкували Новий рік, а вже розпочався відлік лютого...

Кінолютий: Родина по обидва боки
колючого дроту, дружба з монстром і
примари психлікарні
Огляд
візуальних
новинок
лютого
допоможе
зорієнтуватися
в
кіношному
та
фестивальному
калейдоскопі місяця. Українська кінозима завершиться...

СПОРТ
Українська біатлоністка виграла "срібло"
на Всесвітній Універсіаді-2017
Біатлоністка Яна Бондар поповнила срібною медаллю
скарбничку збірної України на XXVIII Всесвітній зимовій
Універсіаді в Алмати (Казахстан). Бондар боролася за...
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