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Порошенко
На засіданні РБ ООН з цього питання світ має ще
продемонструвати свою солідарність з Україною

Авдіївка:
бойовики
обстріляли
ремонтників, ОБСЄ поїхала з міста
У Донецькій військово-цивільній адміністрації
розраховують на встановлення "режиму тиші" для
лагодження ЛЕП в Авдіївці завтра, тривають перемовини.

Ескалація на Донбасі: штаб АТО назвав
втрати за добу
Двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули,
14 бійців зазнали поранень, ще шестеро бійців
травмовані.

Бойовики
безперервно
вогнем Авдіївку

"поливають"

Противник не припиняє спроб просунутися під Авдіївкою,
а також шукає слабкі місця в нашій обороні...
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УКРАЇНА І СВІТ
Євросоюз дасть €27,2 мільйона на
підтримку управління міграцією в Україні
Європейський Союз надасть Україні 27,2 мільйона євро
на започаткування проекту «Підтримка управління
міграцією та притулкам в Україні».

Російська агресія знову поставила під
загрозу Мінські домовленості - Туск
ЄРосія продовженням своєї агресії на сході України
поставила під загрозу імплементацію Мінських
домовленостей.

Україна закликала Раду Європи посилити
тиск на Росію за злочини в Авдіївці
Українська делегація на засіданні Комітету міністрів Ради
Європи закликала посилити тиск на Російську Федерацію
з метою припинення агресії в Україні...

Геращенко вважає, що наступною після
Грузії, безвіз отримає Україна
Ухвалення Європарламентом законодавчої резолюції про
внесення Грузії до переліку третіх країн, громадянам яких
скасовуються візові вимоги...
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Планів щодо системи ПРО між Україною та
НАТО не було – Божок
Жодних планів щодо консультацій між Україною та НАТО
щодо системи натовської протиракетної оборони не було.

Штати пом’якшили санкції проти ФСБ Росії
Управляння з контролю за іноземними активами (OFAC)
Міністерства
фінансів
США
у
четвер
видало
розпорядження про узаконення певних транзакцій з ФСБ
Росії, в частині експорту електронної продукції.

МЗС Польщі засуджує ескалацію під
Авдіївкою і закликає Росію вивести
війська. Заява
Міністерство закордонних справ Польщі закликає Росію до
виконання Мінських домовленостей і виведення свої
військ і техніки з Донбасу.

ПОЛІТИКА
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Омбудсмен Росії досі не відповіла на
запит щодо Курбедінова - Лутковська
Цікавить питання про те, яким чином забезпечено захист
тим, кого захищав Курбедінов - заявила в ефірі телеканалу
"112 Україна" Уповноважений ВР з прав людини...

Прокуратура відкрила справу через
обстріл Ан-26
За фактом обстрілу українського літака військовою
прокуратурою розпочато кримінальне провадження прес-служба Військової прокуратури Південного регіону...

Суд дав дозвіл на арешт Януковича
Печерський райсуд Києва виніс рішення про затримання
колишнього президента України Віктора Януковича, який
переховується після втечі з країни на території Росії.

Блокада залізниці під Бахмутом підняла
по тривозі поліцію Донеччини
Начальник донецької поліції В'ячеслав Аброськін назвав
дії блокувальників залізниці під Бахмутом злочинними.
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Фільм "В'язні Кремля" у Києві покажуть
до дня народження Сущенка
У клубі Кабінету міністрів України для представників
дипломатичного корпусу та міжнародних організацій 6
лютого о 13:00 відбудеться презентація фільму UA/TV

ДУМКА
Росія розсилає українським солдатам на
Донбасі СМСки з погрозами - Bild
Російська сторона намагається деморалізувати бійців
української армії на Донбасі, використовуючи високі
технології - пише німецьке видання Bild.

В Євросоюзі домовилися про безвіз для
України з літа 2017 року – ЗМІ
В Єврокомісії та Раді ЄС кажуть, що безвізовий режим
України з Євросоюзом почне повноцінно працювати влітку
2017 року - "Європейська правда".

ЕКСКЛЮЗИВ
Не так до НАТО вступити, як показати, що
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цього народ хоче. Аналітика
Референдум щодо вступу до НАТО, звісно, процедуру не
почне, але продемонструє волю народу. Не так вже й
мало…

Вороги кремлівської пропаганди після
відходу Обами. Аналітика
У Росії на зміну звичній телекартинці з одним головним
ворогом приходить нова - особлива й складна ієрархія
ворогів РФ...

Роман
Насіров,
голова
Державної
фіскальної служби України. Інтерв'ю
Ми
очікуємо
поглиблення
адміністрацією США...

співпраці

з

новою

СУСПІЛЬСТВО
Справа проти "тітушки" за катування
майданівця може закінчитися "мировою"?
Генпрокуратура завершила розслідування кримінального
провадження за підозрою одного з "тітушок".
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Розслідування стрілянини в Олевську:
поліція вилучила півтонни бурштину.
Фото
У ході розслідування стрілянини в Олевську
правоохоронці вилучили півтонни бурштину.

Українці дедалі менше згодні на мир за
будь-яку ціну. Опитування
Найважливішою проблемою для всієї України вже три роки
є ситуація на Донбасі, наголосила директор Фонду
"Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва...

Бекешкіна застерігає від помилок із новим
мовним законом
Ухвалення закону про державну мову зараз може
нашкодити реінтеграції окупованих територій. Актуальним
для України може бути закон мовної політики в ЗМІ, що
передбачатиме м'яку українізацію.

InformNapalm:
2016-й
став
роком
загострення кібервійни. Інфографіка
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm
презентувала документальний фільм про визначні
операції у 2016 році Українського кіберальянсу (UCA)
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СПОРТ
Українську
легкоатлетку
дискваліфікували за допінг

Оляновську

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується у спортивній
ходьбі, 23-річна Людмила Оляновська отримала 4 роки
дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

Українські
фігуристи
лідирують
Універсіаді після короткого танцю

на

Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін
успішно стартували в турнірі танцювальних пар на XXVIII
Всесвітній зимовій Універсіаді в Алмати (Казахстан).
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