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ТОП
У Мюнхені в лютому чекають
Порошенка, Орбана і Гейтса

на

Гостями Мюнхенської конференції з безпеки у 2017 році
знову стануть високопоставлені політики і відомі ...

У Трампа називають нові санкції проти
Росії "безвідповідальним рішенням"
Оточення обраного президента США Дональда Трампа
продовжує висловлюватися проти запровадження нових
антиросійських санкцій через втручання спецслужб РФ ...

ПРАВОПОРЯДОК
Інцидент з Пашинським розслідуватиме
прокуратура Київщини
Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту
за участі народного депутата Сергія Пашинського,

Стало відомо, коли суд знову розгляне
справу щодо арешту Курченка
Сьогодні Печерський районний суд Києва розгляне
клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу
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для українського бізнесмена Сергія Курченка.

СХІД
Штаб: Бойовики накрили
вогнем із мінометів та БМП

Широкине

За минулу добу окупанти продовжили вести вогонь по
позиціях українських військових на всіх напрямках.

Бойовики за добу 30 разів обстріляли
позиції сил АТО  штаб
Бойовики з початку доби 30 раз обстріляли позиції
українських військових у зоні АТО. Про це повідомив
речник пресцентру штабу АТО Леонід Матюхін...

Під Мар'їнкою загинули двоє військових 
штаб АТО
В одній з військових частин поблизу Мар'їнка Донецької
обл. в результаті необережного поводження зі зброєю
загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення.

Військовим РФ на Донбасі заборонили
виходити "у світ" у формі  розвідка
Командування ЗС РФ у Донецьку та Луганську заборонило
своїм військовослужбовцям виходити за межі частин у
формі в період свят..

ОБОРОНА
Пашинський розповів про розмір бюджету
Міноборони
Оборонний бюджет України у 23 рази менший за
аналогічний бюджет РФ. Про це на "5му каналі" розповів.

Канада поки не хоче
тренувати
українських
депутат

продовжувати
військових


Офіційна Оттава поки не демонструє готовності
розширити свою військову тренувальну місію в Україні ...

СУСПІЛЬСТВО
http://archive.sendpulse.com/b7b8ee31/?_ga=1.27416762.749141032.1485419470

2/3

26.01.2017

Єдина країна (ранкова) 03.01.17

На Львівщині
криївку УПА

вщент

спалили

музей

У ніч проти 2 січня у с. Басівка Пустомитівського району
Львівщини згорів музей «Криївка підпільної типографії
УПА».
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