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ГАРЯЧА ТОЧКА
Порошенко: За злочини в Авдіївці
відповідальна Росія. Відео
Повна відповідальність за поточне жорстке загострення
ситуації навколо авдіївської промзони, обстріл цивільних
кварталів і загибель мирних мешканців Авдіївки лежить на
Росії і підтримуваних нею бойовиках.

В Авдіївці за тиждень загинули 10 і поранені
66 військових
Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66
військовослужбовців отримали поранення внаслідок
обстрілів в Авдіївці.

Генштаб оприлюднив погодинну хронологію
ескалації в Авдіївці
Хронологію загострення ситуації в Авдіївці з 29 січня і по
сьогодні поширив Генеральний штаб України.

Українські території обстрілюють зпоміж
будинків Донецька  перехоплення СБУ. Аудіо
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Служба безпеки України перехопила телефонні розмови,
які підтверджують обстріли терористами української
території з житлових кварталів Донецька.

Ремонтники почали відновлювати пошкоджені
ЛЕП в Авдіївці  Жебрівський
В Авдіївці працює бригада з відновлення
електропостачання для місцевого населення.

УКРАЇНА І СВІТ
Кремль випробовує “поріг чутливості” нової
адміністрації США — Єлісєєв
Нинішньою ескалацією ситуації на Донбасі, передусім в
Авдіївці, як і обстрілом українського літака над Чорним
морем, Росія випробовує міцність трансатлантичного...

Україна працює над підготовкою заяви
Радбезу ООН щодо Донбасу
Можливість розгортання на Донбасі миротворчої місії
ООН, як і питання поліцейської місії ОБСЄ, також має
розглядатися міжнародною спільнотою як варіант для
врегулювання конфлікту  Єлісєєв.

Референдум щодо НАТО буде лише після
виконання критеріїв Альянсу  Єлісєєв
Рішення та часові рамки щодо проведення в Україні
референдуму щодо членства в НАТО прийматиметься
лише після виконання країною низки умов, ключова з яких
 відповідність критеріям НАТО.

У Європарламенті терміново обговорять
загострення ситуації в Авдіївці
Підкомітет Європарламенту з питань безпеки та оборони
терміново обговорить ескалацію ситуації на Донбасі. Це
питання включено до порядку денного засідання у
понеділок, 6 лютого

Генсек ОБСЄ вимагає негайно припинити
вогонь в Україні
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр засудив
сплеск бойових дій на сході України і вимагає негайно
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припинити ведення вогню.

У Президента підтвердили візит Клімкіна до
Ізраїлю
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дійсно
перебуває в Ізраїлі з метою зміцнення партнерських
відносин двох країн.

СХІД
В ОБСЄ за день нарахували 11 тисяч
порушень "тиші" на Донбасі
Найбільш напружена ситуація склалася у трикутнику
Авдіївка  Ясинувата  донецький аеропорт.

Штаб АТО: такої інтенсивності боїв не
спостерігалося з минулого літа. КАРТА
Хронологію загострення ситуації в Авдіївці з 29 січня і по
сьогодні поширив Генеральний штаб України.

За час обстрілів в Авдіївці зруйновані 28
житлових будинків  Зубко
За час посилених обстрілів Авдіївки у місті було
зруйновано 28 житлових будинків.

Бойовики розігнали пострілами протест
жителів Донецька  Тука
Мирні мешканці тимчасово окупованого міста Донецьк
намагалися припинити артилерійський обстріл Авдіївки,
проте окупанти розігнали їх пострілами у повітря.

В'ЯЗНІ КРЕМЛЯ
Польські журналісти закликають Кремль
негайно звільнити Сущенка. Заява
Асоціація польських журналістів (SDP) закликала владу
Росії зняти звинувачення з власного кореспондента
http://archive.sendpulse.com/4a36bad6/?_ga=1.128349068.1690232673.1485856135
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Укрінформу Романа Сущенка і негайно звільнити його.

Джемілєв vs ФСБ: справа скоро піде до ЄСПЛ
 Фейгін
Судова влада РФ нарешті видала рішення Верховного
суду РФ у справі "Джемілєв проти ФСБ" адвокату Марку
Фейгіну, який представляє інтереси лідера
кримськотатарського...

Кримський "суд" подовжив арешт
українському активісту Балуху
В окупованому Криму «суд» подовжив термін тримання
під вартою українському активісту Володимира Балуха до
4 березня  Кримська правозахисна група.

Арешт продовжили усім чотирьом фігурантам
«справи Хізб утТахрір»
Підконтрольний Кремлю суд Криму продовжив арешт усім
чотирьом фігурантам ялтинської «справи Хізб утТахрір»
до 8 квітня.

ЕКОНОМІКА
Через підвищення мінімалки можуть
скоротити 600 тисяч українців  НБУ
Зростання витрат на оплату праці, особливо для малого
та середнього бізнесу, призведе до суттєвішого зниження
зайнятості, ніж прогнозувалося раніше.

Приват поки не готовий до іпотеки – Шлапак
У ПриватБанку вважають, що ринок іпотечного
кредитування є надзвичайно ризиковим і при
сьогоднішньому рівні відсоткових ставок банку там нічого
робити.

ЕКСКЛЮЗИВ
Андрюс Кубілюс, експрем'єр Литви, депутат
Сейму. Інтерв'ю
Нещодавній форум “ЄвропаУкраїна”, який відбувся у
Ряшеві (Жешуві  пол.) на півдні Польщі, показав, що в
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європейських колах починає розгортатися дискусія: а що
далі з Україною?

Заява співробітників Бібліотеки української
літератури. Що дістало людей?
Заява, яка викликає гордість за людей з рідкісним для
сьогоднішньої Росії почуттям власної гідності...

Дорожчає
електрика
все. Аналітика

–

дорожчає

Ціни (всі) залежать від ціни електроенергії і тому готові в
будьякий момент «шарахнути». НКРЕКП підвищила
роздрібні тарифи на електричну енергію промспоживачам.

СУСПІЛЬСТВО
Всесвітній день боротьби проти раку.
Інфографіка
Всесвітній день боротьби проти раку був заснований
Паризькою хартією на Всесвітній зустрічі на вищому рівні
по боротьбі з раком для нового тисячоліття в Парижі 4
лютого 2000 року.

Більше 40% українців позичають гроші на
лікування
Щоб оплатити лікування українці вимушені позичати гроші
або продавати майно. До таких дій за минулий рік
вдавалися 43% українців, які були госпіталізовані в медичні
заклади.

Українцям пропонують новий календар
Український інститут національної пам’яті пропонує
впорядкувати календар державних свят і пам'ятних днів і
пропонує для громадського обговорення проект

Модно, спортивно чи джазово: 7 варіантів для
активних вихідних. Афіша
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Повболівати на кросфітбатлі та розслабитися під
Макаревича та джаз, не пропустити "модну подію року" 
20тий ювілейний тиждень української моди.
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