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захоплених РФ бурових вишок у Чорному
морі. Фото
Із захоплених Росією бурових вишок у Чорному морі 1
лютого обстріляли транспортний літак Збройних Сил
України - у Фейсбуці написав міністр оборони Степан
Полторак.

У Мінську назвали дату відведення
озброєння в Авдіївці та Ясинуватій – 5
лютого. Заява
Учасники зустрічі Тристоронньої контактної групи і
представників окремих районів Донецької і Луганської
областей закликали відвести озброєння до 5 лютого

Порошенко нагородив орденами 48
військових - захисників Авдіївки
Більшість із цих військових і зараз знаходяться на бойових
позиціях в районі Авдіївці...

З Авдіївки евакуювали 132 людей, в
основному – дітей. Фото
З Авдіївки евакуювали 132 особи, з них 70 дітей - пресслужба ГУ ДСНС України у Донецькій області.
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Місії
ОБСЄ
вдалося
Ясинувату - Хуг

потрапити

в

Спостерігачі ОБСЄ вперше за останні три дні потрапили в
Ясинувату. Про це під час прес-конференції повідомив
заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг

ГАРЯЧА ТОЧКА
Доба в АТО: один військовий загинув,
вісімнадцять поранені
У зоні проведення антитерористичної операції не
припиняються обстріли бойовиків.

Авдіївка: бойовики гатять з "Градів" і
танків, двічі переходили в пряму атаку
Російсько-терористичні війська намагалися відбити
зайнятий Збройними силами України спостережний пост в
районі авдіївської промзони - Мотузяник.

Захоплений у полон під Авдіївкою
бойовик дав перші покази. Відео
При спробі штурму позицій українських підрозділів 29 січня
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він отримав поранення та був покинутий своїми
поплічниками - СБУ.

Коксохім і ДТЕК почали відновлення
електропостачання Авдіївки
Енергетики Авдіївського коксохімічного заводу спільно з
ДТЕК розпочали відновлення електропостачання міста
Авдіївка. Крім того, завод продовжує забезпечувати

Червоний Хрест мобілізує ресурси для
допомоги мешканцям Авдіївки
Через загострення ситуації в Авдіївці Товариство
Червоного Хреста України екстрено мобілізовує наявні
ресурси, обласні організації формують гуманітарні
вантажі.

В Авдіївці російські бойовики відкрили
вогонь по ремонтниках
В Авдіївці російські найманці, ігноруючи режим тиші,
обстріляли ремонтників, які намагалися полагодити лінію
електропостачання - Жебрівський.
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УКРАЇНА І СВІТ
Генсек НАТО закликає Росію припинити
насильство на Донбасі
У НАТО занепокоєні гуманітарною ситуацію в Авдіївці та
закликали Росію припинити насильство на Донбасі.

Берлін вимагає "негайної гуманітарної
паузи" для Авдіївки
Федеральний уряд Німеччини категорично засуджує нову
ескалацію напруженості на сході України і закликає обидві
сторони протистояння

У ПАРЄ закликають окупантів негайно
припинити наступ на Авдіївку
Співдоповідачі ПАРЄ у справах України Хорді Шукла
(Іспанія) та Аксель Фішер (Німеччина) висловили глибоку
стурбованість через ескалацію

ЮНІСЕФ закликає припинити бойові дії в
Авдіївці
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає до припинення
бойових дій і розблокування доступу для проведення
відновлювальних робіт в Авдіївці - місті, яке опинилося
без
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Україна vs Росія: стали відомі дати
слухань в суді ООН
У Міжнародному суді ООН у Гаазі з 6 по 9 березня 2017
року відбудуться відкриті слухання за позовом України
проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про

Київ вимагає
Курбедінова

від

Кремля

звільнити

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у
силі рішення суду першої інстанції про застосування
покарання для адвоката Еміля Курбедінова - 10 діб
арешту

ЄС
планує
схвалити
безвізовий
«запобіжник» до весни - джерело
Pавершити процедуру ухвалення нового механізму
призупинення безвізових режимів заплановано до кінця
лютого. Про це власному кореспонденту Укрінформу у
Брюсселі розповіли в керівних інституціях ЄС.

ПОЛІТИКА
Ірина Геращенко: Кремль навіть не
приховує, що організував ескалацію в
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Авдіївці
Російська влада не приховує, що організувала ескалацію
конфлікту в Авдіївці, щоб спонукати США і світ до
"діалогу".

Фріз: Заява Лаврова про Авдіївку –
чергова нахабна брехня
Заяви міністра закордонних справ Російської Федерації
щодо ситуації в Авдіївці є черговою брехнею Кремля голова української делегації в ПА НАТО Ірина Фріз.

У Мінську вдалося "зблизити позиції"
щодо звільнення полонених - Оліфер
У гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи
(ТКГ), засідання якої відбулося сьогодні в Мінську,
вдалося зблизити позиції щодо звільнення незаконно
утримуваних осіб.

У Раді зареєстрували законопроект про
Антикорупційний суд
Про це повідомив у Facebook голова антикорупційного
комітету Єгор Соболєв.
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В
ГПУ стверджують,
що адвокати
Януковича таки почали читати справу
Адвокати екс-президента Віктора Януковича вже
розпочали знайомитися з матеріалами досудового
розслідування у кримінальному провадженні стосовно
державної зради.

ЕКСКЛЮЗИВ
Якщо Путін ризикне? Тоді - бити без
правил. Аналітика
Армія виживання - це школяр із коктейлем Молотова й
пенсіонерка з вибухівкою в дамській сумочці...

До
питання
про
«часткову волю»
української журналістики . Аналітика
Соціальні мережі грають у гру "Асоціація" із новим
логотипом Євробачення: коса Тимошенко, ковбаса, шини,
сережки, круасан, малина, китайські ліхтарі, комірець...

Вадим Черниш, міністр з питань
тимчасово окупованих територій. Інтерв'ю
Всі питання, які стосуються переселенців та окупованих
територій, є больовим порогом для суспільства...
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СУСПІЛЬСТВО
Слідком РФ викликає журналіста Лойка
через виставку про Донбас
Журналіста Сергія Лойка викликали до Слідчого
управління Москви через фотовиставку про конфлікт на
Донбасі.

У МЗС пояснили, як зміниться отримання
віз до США після указу Трампа
Громадяни України, які планують оформлювати візи до
США, мають пройти обов'язкове особисте інтерв'ю...

Фільм «Процес» про суд над Олегом
Сенцовим - спецподія Берлінського
кінофестивалю
Заявив Аскольд Куров, російський режисер-документаліст,
у інтерв’ю Укрінформу...
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