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ГАРЯЧА ТОЧКА
Обстріли Авдіївки з Донецька зняли та
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виклали в інтернет. Відео
Російсько-терористичні війська
зранку
у вівторок
обстрілювали Авдіївку з "Градів" з чотирьох різних точок у
житлових кварталах Донецька.

За дві доби на захисників Авдіївки впало
більше 1,5 тисячі боєприпасів - СЦКК
Протягом останніх 2,5 днів противник випустив 1578
боєприпасів по силам АТО в районі Авдіївки та по самому
місту.

Порошенко доручив винести на розгляд
Радбезу ООН ситуацію в Авдіївці
Президент України доручив заступнику глави АПУ Єлісеєву
негайно винести питання загострення ситуації в районі
Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН.

Україна доповнить позов до суду ООН
матеріалами про злочин в Авдіївці Клімкін
Обстріли на Донбасі з боку проросійських бойовиків та
російських регулярних військ є злочином і свідомим...
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ОБСЄ вимагає припинити насильство на
Донбасі. Заява
Організація з безпеки і співробітництва в Європі виловила
серйозне занепокоєння різкою ескалацією насильства на
Донбасі та вимагає припинення його від обох сторін...

У Раді Європи занепокоєні гуманітарною
ситуацією в Авдіївці
Про це заявив генеральний секретар Ради Європи
Турбйорн Ягланд, повідомляє власний кореспондент
Укрінформу.

УКРАЇНА
Жебрівський:
З
Авдіївки
вивезли
тяжкохворих, встановлюють генератори і
кухні
З Авдіївки вивезли чотирьох важкохворих людей, написав у
Твіттері
голова
Донецької
військово-цивільної
адміністрації Павло Жебрівський.

В Авдіївці намагаються
комунального колапсу
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Вживаються заходи з недопущення розмороження систем
теплопостачання
міста
та
відновлення
електропостачання ТЕС Авдіївського коксохімічного
заводу

Краматорськ готовий прихистити тисячу
жителів Авдіївки
Влада Краматорська готова у будь-який момент
відправити в Авдіївку 50 автобусів для евакуації людей. У
випадку необхідності, у місті можна розмістити близько
тисячі людей.

Під Авдіївкою вбиті близько 80 військових
РФ і бойовиків - Шкіряк
У морги Донецька за останні три доби доставлено вже
близько 80 тіл убитих російських військових та терористів
так званої ДНР.

У штабі АТО назвали втрати. Найбільше –
в боях за Авдіївку
За минулу добу внаслідок бойових дій на Сході України
троє українських військових загинули, ще 24 зазнали
поранень.
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На Майдані завтра попрощаються із
сімома бійцями АТО, які загинули в
Авдіївці
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила пресофіцер 72-ї ОМБР ВСУ Олена Мокренчук.

Парубій із нардепами просять парламенти
світу добитися від Кремля тиші на
Донбасі. Звернення
У зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та постійних
спроб російських окупаційних військ...

УКРАЇНА І СВІТ
Вашингтон закликав
насильство в Авдіївці

Росію

припинити

Про це заявила під час засідання Постійної ради ОБСЄ у
Відні тимчасовий повірений представник США у справах
Організації Кейт Бернс

Переслідування Курбедінова обговорять
в ОБСЄ - Беца
Його переслідування і погіршення ситуації з правами
людини в окупованому Криму обговорюватиметься на
черговому засіданні постійної ради ОБСЄ...
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черговому засіданні постійної ради ОБСЄ...

Україна є "частково вільною" в рейтингу
свободи Freedom House
Україна набрала 61 бал зі 100 в рейтингу політичних прав
та громадянських свобод правозахисної організації
Freedom House за 2016 рік.

Данський міністр відчув атмосферу на
Донбасі, і зможе це переказати ЄС –
Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і міністр
закордонних справ Королівства Данія Андерс Самуельсен
не змогли потрапити до Широкиного

Україна надіслала ноту Росії через
зазіхання РПЦ на "Херсонес"
У зв’язку із зазіханнями Російської православної церкви на
український об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
«Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора».

ПРАВОПОРЯДОК
Заяви Онищенка: НАБУ досі чекає доказів
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підкупу депутатів
НАБУ не отримало від народного депутата Олександра
Онищенка нової інформації про підкуп депутатів Верховної
Ради.

Хабарників у мантіях слід затримувати
без згоди Вищої ради суддів - Ситник
Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що для здійснення
правосуддя треба дозволити затримувати суддів без згоди
Вищої ради правосуддя.

Екс-главу "Михайлівського" примусово
доставили до суду
Правоохоронці затримали екс-голову правління банку
"Михайлівський" Ігоря Дорошенка та доставили його до
суду.

ЕКСКЛЮЗИВ
Візит Порошенка до Берліна: про мир під
залпи ворожих гармат. Аналітика
Поки у Берліні казали про врегулювання конфлікту на
Донбасі, Авдіївку обстрілювали з «Градів»...
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Джо О'Браєн,
Інтерв'ю

британський

фотограф.

Джо О'Браєн уперше приїхав до України три роки тому.
Почувши про протести та смерть Сергія Нігояна і Михайла
Жизнєвського, вирішив на власні очі побачити...

Соцмережі оцінили лого Євробачення:
Відійшли від шароварщини. Огляд
Соціальні мережі грають у гру "Асоціація" із новим
логотипом Євробачення: коса Тимошенко, ковбаса, шини,
сережки, круасан, малина, китайські ліхтарі, комірець...

Родичі політв'язнів Кремля
громадське об'єднання

створили

Родичі політв'язнів Кремля
створили громадське
об'єднання для спільної боротьби - заявив брат Євгена
Панова.

СУСПІЛЬСТВО
Мінінформ просить Фейсбук запровадити
механізм боротьби з фейками
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Міністерство інформаційної політики України просить
адміністрацію
Facebook
запровадити
антифейкові
механізми в українському сегменті соціальної мережі.

Київ отримав ключі від Євробачення-2017
У Києві відбулася церемонія передачі символічного ключа
Євробачення меру Києва Віталію Кличку від президента
міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак.

СПОРТ
Український сноубордист виграв другу
"бронзу" на Всесвітній Універсіаді-2017
Сноубордист Олександр Белінський завоював свою другу
бронзову медаль на XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді в
Алмати (Казахстан).

Рейтинг ФІДЕ:
Марія - шоста

Анна Музичук - третя,

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинглист станом на 1 лютого 2017 року. В першу десятку
списку у жінок як і раніше входять дві українки...
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