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обговорення звільнення Сущенка
Міністерство інформаційної політики сьогодні опівдні
розпочинає онлайн-обговорення у Twitter, аби винести
проблему незаконного ув'язнення українців...

Доба
в
АТО:
п'ятеро
військових поранені

українських

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли по
всій лінії зіткнення. Зафіксовано 94 обстріли. П'ятьох
наших військових поранено, один – травмований.

З електрикою вже 80% жителів Авдіївки
Станом на 08:00 6 лютого до централізованого
електропостачання підключено 80 відсотків споживачів
Авдіївки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Росія знову відмовилась видати Сенцова і
Кольченка
Росія знову відмовилася видати Україні політв’язнів Олега
Сенцова та Олександра Кольченка. Вона вважає їх своїми
громадянами. Про це написав у Фейсбуці заступник ...
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Президент США і генсек НАТО обговорили
ситуацію на сході України
Глава Білого дому Дональд Трамп і генеральний секретар
НАТО Єнс Столтенберг мали телефонну розмову в
неділю, під час якої обговорили, в тому числі, ескалацію...

Володимир
Єльченко,
Постійний
представник України при ООН. Інтерв'ю
Росіяни не чекали, що новий постпред США зробить таку
тверду заяву по Україні...

Український авіапром може зробити Індії
вигідні пропозиції - Кубів
Зараз Індія відчуває нестачу близько 500 пасажирських
літаків середньої дальності для авіасполучення всередині
країни, і український авіапром може зробити їй вигідні
пропозиції. Про це заявив Степан Кубів...

ГАРЯЧА АВДІЇВКА
Полторак доповів Порошенку про охорону
ремонтників в Авдіївці
Міністр оборони Степан Полторак доповів Президенту
України — Верховному Головнокомандувачу Збройних
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Сил України Петру Порошенку про успішне виконання...

В Авдіївці ДСНС і комунальники взялися
за відновлення житла
В Авдіївці триває робота над відновленням житлового
сектора, в місті працюють бригади ДСНС та
комунальники. Про це на своїй сторінці у Facebook ...

СХІД
Справа Іл-76:
СБУ виклала
організації теракту Плотницьким

докази

Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницьким був одним із
організаторів теракту у справі збитого у 2014 році літака
ІЛ-76 Збройних сил України. Докази проти Плотницького...

Росія вдвічі збільшила кількість своїх
"журналістів" на Донбасі - розвідка
На тимчасово окупованих територіях Донбасу Росія
активізувала інформаційну кампанію зі звинувачення
України в порушенні Мінських домовленостей.

Бойовики намагаються приховати реальні
дані про втрати - Тимчук
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Керівникам та персоналу медичних установ Донецька
заборонено виїжджати за межі міста аж до особливої
вказівки. Про це написав у Фейсбуці керівник групи ...

ФСБ вербує "казаків-добровольців" для
відправки на Донбас
У Кремлі намагаються знайти додаткові людські ресурси
для відправки на Донбас. Про це написав у Фейсбуці
керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

ТОЧКА ЗОРУ
В’ятрович розділяє проблему історичного
примирення з Польщею на два аспекти
На думку голови Інституту національної пам'яті
Володимира В'ятровича, тему історичного примирення
між Україною і Польщею треба "максимально...

Польща і Україна не втечуть від
історичних проблем – голова польського
ІНП
Голова Інституту національної пам’яті (IPN) Польщі
Ярослав Шарек переконаний, що Польща й Україна не
втечуть від проблем історії, однак взаємне примирення...
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ЕКСКЛЮЗИВ
Чи будуть військові суди виносити вирок
окупантам? Аналітика
Погляд фахівця на систему військового правосуддя - чи
має така система право на існування, які наслідки її
відсутності. У юриспруденції є таке поняття...

СУСПІЛЬСТВО
Зниження
цін
на
серцеві
відбуватиметься поступово - Кабмін

ліки

Процес зниження цін на ліки від серцево-судинних
захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми буде
проходити поступово. Про це повідомляє...

Почалася реєстрація на основну сесію
ЗНО
У понеділок, 6 лютого, розпочалася реєстрація на
основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про
це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

Німецька скрипалька зіграла гімн України
у напівзруйнованому будинку Авдіївки
Скрипалька Марина Бондас зіграла гімн України в одній з
напівзруйнованих будівель Авдіївки.
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6
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Ксенії;
не
сплутайте
сніг з манною
небесною. Сьогодні преподобної Ксенії-Римлянки, а також
блаженної Ксенії Петербурзької. Преподобна Ксенія ...
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

