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ТОП
Доба в АТО: 4 наших військових загинули,
17 – поранені
Російськоокупаційні війська продовжують обстріли з
усього наявного в них озброєння по всій лінії зіткнення.
Зафіксовано 114 обстрілів. 4 наших військових загинуло...

Bellingcat підтвердили обстріл Авдіївки з
житлових кварталів Донецька
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat спільно з Conflict
Intelligence Team визначила, що російські окупанти
обстрілюють позиції українських військових з житлових...

ООН закликала припинити вогонь
Донбасі та поновити переговори
"Мінськом"

на
за

ООН підтримує зусилля "Нормандської четвірки" та
закликає відновити переговори за Мінськими угодами з
одночасним і негайним припиненням бойових дій на
сході..

Єльченко
поінформував
ООН
про
обстріляний Ан26 та закликав посилити
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тиск на РФ
Крім військової агресії, яку вчинила Росія останніми днями
на сході України, спричинивши жертви та ускладнення
гуманітарної ситуації в районі АвдіївкиЯсинуватої, вона...

Маккейн закликає Трампа дати Україні
летальну зброю
Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США
сенаторреспубліканець Джон Маккейн звернувся з
відкритим листом до президента країни...

СХІД
Обстріли Авдіївки тривають,
евакуювали 200 людей  ДСНС

з

міста

З Авдіївки на Донеччині станом на ранок п'ятниці
евакуйовано 200 осіб, бойовики обстрілів не припиняють.
Про це повідомляє ДСНС.

В Авдіївці загинув водій ДСНС, поранений
підполковник
Внаслідок обстрілу Авдіївки постраждали двоє працівників
рятувальної служби: один загинув і один поранений. Про
це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава ДСНС...

У Дніпрі намагаються врятувати зір
пораненого в Авдіївці британського
фотографа
Британський фотожурналіст Крістофер Нунн, який
отримав поранення ввечері 2 лютого в результаті обстрілу
Авдіївки, був доставлений в лікарню міста Дніпро.

Бойовики дали гарантії "тиші" в районі
пориву ЛЕП біля Авдіївки  Жебрівський
Предаставники РФ в СЦКК надали письмові гарантії
припинення вогню в районі пориву ЛЕП, ремонтники
готуються до виїзду. Про це на своїй сторінці...

Голова СММ ОБСЄ розповів як зменшити
напруженість на Донбасі
З метою негайного врегулювання ситуації на Донбасі,
передусім, ескалації в районі АвдіївкиЯсинувата,
необхідно здійснити ряд заходів щодо демілітаризації...
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УКРАЇНА І СВІТ
Новий постпред США при ООН: Росія має
припинити агресію на Донбасі, Крим – це
Україна
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, яка
щойно замінила на цьому посту Саманту Пауер, під час
першого виступу в Раді Безпеки ООН підтвердила...

Канада уважно стежить за ситуацією в
Авдіївці – Фріланд
Міністр МЗС Канади дуже занепокоєна ескалацією
насилля на сході України і разом з із міністром оборони
тісно працює над продовженям місії UNIFIER.

Парламент Румунії
Голодомору

розгляне

визнання

Сенат Румунії (Верхня палата парламенту) розгляне
Звернення Верховної Ради України про визнання
Голодомору 19321933 років злочином і геноцидом...

Дуда: історія значно впливає на польсько
українці відносини
Історичне минуле значною мірою впливає на польсько
українські відносини. Польща разом з Україною готова
вшановувати багатьох українських героїв, але...

Голосуючи
за
Грузію,
євродепутати
згадали й про український безвіз – посол
Грузії
Тому факту, що Грузія отримала безвізовий режим із ЄС,
значно посприяла підписана Угода про асоціацію з
Євросоюзом. Цю Угоду підписала й Україна, тому...

ЕКСКЛЮЗИВ
Обстріляли з захоплених бурових, та ще й
звинуватили
Поки в російському МО українському аташе виражають
протест, від МЗС України вже другий день поспіль ні пари з
вуст. 1 лютого, під час тренувального польоту...

Євросоюз:
запекла
прихильниками
та
незалежної України

дискусія
між
супротивниками
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Щоб реально об’єднатися, Європі треба насамперед
вирішити, якою має бути її політика щодо Росії. 3 лютого у
Валетті (столиця Мальти) відбудеться саміт Євросоюзу...

СУСПІЛЬСТВО
В уряді запевняють, що з правами людини
в Україні стало краще
Уряду вдалося покращити ситуацію із забезпеченням прав
людини у 2015 та 2016 роках. Про це на робочій зустрічі із
делегацією ОБСЄ повідомила заступник міністра...

Українці стабільно платять за комунальні
послуги  Мінсоцполітики
Рівень оплати комунальних послуг населенням України
зберігається стабільно високим, платіжна дисципліна
українців впродовж останнього року добра.

У 2016 році майже 100 тис. українців хотіли
отримати дозвіл на проживання в Польщі
Торік 152 тис. іноземців з країн Євросоюзу та третіх країн
хотіли отримати дозвіл на тимчасове або постійне
проживання в Польщі, що на 30% більше ніж в 2015 році...

3 лютого: народний календар і астровісник
Сьогодні Максима; не беріть важке в руки, а погане – в
голову. Сьогодні церква вшановує пам’ять релігійного
перекладача і публіциста Максима Грека.

СПОРТ
Біатлоністка Бєлкіна принесла Україні
перше "золото" на Універсіаді2017
Біатлоністка Надія Бєлкіна поповнила першою золотою
медаллю скарбничку збірної України на XXVIII Всесвітній
зимовій Універсіаді в Алмати (Казахстан).
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