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ГАРЯЧА ТОЧКА
Доба в АТО: троє наших
загинули, семеро поранені

військових

Російськоокупаційні війська продовжують обстріли з
усього наявного в них озброєння по всій лінії зіткнення.
Зафіксовано 115 обстрілів. Троє наших військових...

Обстріл Сартани: пошкоджені 30 будинків,
частина селища  без світла
У Сартані внаслідок обстрілів пошкоджено 30 будівель, з
яких 28  приватних домоволодінь, під обстріл потрапив
будинок з дітьми.

В авдіївські багатоповерхівки повернули
тепло  Зубко
В Авдіївці відновлено опалення в багатоповерхових
будинках, що було відсутнє внаслідок обстрілів. Про це
повідомив віцепрем'єрміністр регіонального розвитку
Генадій Зубко у Твіттері.

Лікарі сподіваються, що британський
фотограф бачитиме на обидва ока
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Британського фотографа та фрілансера Крістофера
Нанна, якому під час масованого обстрілу в Авдіївці
фактично вибило око і також було травмовано друге око...

ТОП
Трамп спланував розмову з Порошенком
на суботу – Білий дім
Глава Білого дому Дональд Трамп і Президент України
Петро Порошенко спланували розмову по телефону на
суботу, 4 лютого. Про це повідомила в п'ятницю ввечері...

Працівники
Бібліотеки
української
літератури в Москві виступили з заявою
Співробітники Бібліотеки української літератури в Москві
категорично проти позову на 2,4 млн рублів, поданого
новим керівництвом БУЛ до тимчасово усуненого...

МІП закликає журналістів у зоні бойових
дій тримати зв'язок із пресцентром АТО
Міністерство інформполітики України висловлює свою
подяку всім журналістам, які знаходяться в Авдіївці та,
ризикуючи своїм життям, виконуючи свої...

Українські фігуристи стали чемпіонами
Всесвітньої Універсіади
Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим
Нікітін виграли золоті нагороди на XXVIII Всесвітній зимовій
Універсіаді в Алмати (Казахстан).

УКРАЇНА І СВІТ
Українська діаспора закликає світ відреагувати на
переслідування правозахисників у Криму
Переслідування
російською
окупаційною
владою
правозахисників
у
Криму
викликає
серйозне
занепокоєння, тож міжнародні правозахисні організації
мають...

Білий дім підтверджує: "кримські" санкції
проти Росії будуть збережені
Речник Білого дому Шон Спайсер підтвердив позицію
адміністрації президента Трампа щодо збереження
санкцій проти Росії, пов'язаних з окупацією Криму...
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Справами корінних народів у парламенті
Канади опікуватиметься українка
Депутат українського походження МеріАнн Мигайчук
очолила комітет зі справ Півночі та корінних народів
федерального парламенту Канади.

Могеріні вказала Лаврову на необхідність
припинення бойових дій на Донбасі
Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики
безпеки Федеріка Могеріні нагадала міністру закордонних
справ Росії Сергію Лаврову на необхідності виконання...

Польща не підтримає відміну санкцій
проти Росії  Шидло
Варшава не підтримуватиме відміну санкцій проти Росії,
поки Кремль не змінить своєї політики і не перестане
порушувати міжнародне право.

Росія намагається відновити політичне
домінування в регіоні – експрем’єр Литви
Росія різними важелями намагатиметься відновити свій
вплив в регіоні, використовуючи військові, економічні та
інші можливості. Про це в інтерв’ю Укрінформу ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Арешт
продовжили
усім
чотирьом
фігурантам «справи Хізб утТахрір»
Підконтрольний Кремлю суд Криму продовжив арешт усім
чотирьом фігурантам ялтинської «справи Хізб утТахрір»
до 8 квітня. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Маломуж назвав затримання
великим прорахунком РФ

Сущенка

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола
Маломуж вважає, що затримання власного кореспондента
Укрінформу Романа Сущенка – це великий прорахунок ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Стратегія Росії на Донбасі: шантаж, шантаж і
ще раз шантаж
Кремль погрожує вбивати українців доти, доки вони не
погодяться на капітуляцію. Інших «аргументів» у нього не
залишилось. Бойові дії навколо Авдіївки не вщухають...
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СУСПІЛЬСТВО
Сьогодні
стартує
Євробачення2017

нацвідбір

на

У суботу відбудеться перший півфінал національного
українського відбору на Євробачення2017. Про це
повідомляє сайт телеканалу UА:Перший.

Вчителям необхідно пройти підготовку,
щоб працювати з уразливими групами
дітей  Гриневич
Міністерство освіти та науки буде поширювати досвід
проекту ЮНІСЕФ та Національного університету "Києво
Могилянська академія" з надання допомоги родинам...

На Закарпатті підвищили рівень лавинної
небезпеки
В Україні очікується значна ожеледиця, а в горах на
Закарпатті зростає лавинна небезпека.

4 лютого: народний календар і астровісник
Сьогодні
ТимофіяНапівзимника;
стриманість
і
незворушність понад усе! Сьогодні Тимофія – учня
апостола Павла і першого єпископа Ефеса.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
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