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ТОП
Комісія Україна-НАТО провела засідання
через ситуацію в Авдіївці
У зв'язку з недавнім загостренням в Авдіївці у Брюсселі
відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні
постійних представників в Альянсі. Про це повідомила ...

Клімкін: Зустріч "нормандської четвірки"
на полях G20 обговорюється
Імовірність проведення зустрічі глав МЗС "нормандської
четвірки" на полях G20 обговорюється. Про це на
брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло
Клімкін...

МЗС вважає ситуацію з Зозулею "дуже
свідомою провокацією"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не
виключає повторення провокацій, подібних до випадку із
українським футболістом Романом Зозулею...

ЗМІ: Причина смерті Віктор Чанова черепно-мозкова
травма.
Родина
спростовує
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спростовує
Як пишуть деякі видання, на легендарного воротаря
«Динамо» скоїли напад невідомі. Стали відомі подробиці
смерті легендарного воротаря київського «Динамо»...

Гройсман полетів у Брюссель економкласом
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман полетів у
Брюссель економ-класом. Про це повідомив на своїй
сторінці у Facebook директор Центру демократії...

УКРАЇНА І СВІТ
Прем’єри України та Греції домовилися
про міжурядову комісію
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман домовився
з Прем'єр-міністром Грецької Республіки Алексісом
Ципрасом про створення міжурядової комісії, яка
оцінить...

Греція хоче посилити співпрацю
чорноморськими регіонами України
Ципрас

з
-

Греція зацікавлена у розвиткові співробітництві з
причорноморськими регіонами України. Про це заявив
Прем'єр-міністр Грецької Республіки Алексіс Ципрас...

Сенат
може
обмежити
Трампа
послабленні санкцій проти Росії

у

Шестеро сенаторів, які представляють Республіканську й
Демократичну партії, внесли на розгляд верхньої палати
Конгресу США законопроект, що посилює контроль...

Чехія збільшила квоту на працівників з
України
Уряд Чехії ухвалив рішення збільшення кількості квот для
місцевих компаній на прийом працівників з України. Про
це повідомляє "Європейська правда" з посиланням...

Клімкін
прокоментував
"емоції"
Гончаренка біля посольства ФРН
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що
реакція народного депутата від БПП Олексія Гончаренка
на висловлювання посла ФРН в Україні Ернста Райхеля...
http://archive.sendpulse.com/ef7a05f4/?_ga=1.254839176.1607579980.1478772450

2/5

09.02.2017

Єдина країна (ранкова) - 09.02.2017

Мосійчук вимагає відкликати Гончаренка з
ПАРЄ
Нардеп із фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук
звернувся до Верховної Ради з вимогою поставити
питання про відкликання депутата Олексія Гончаренка...

ПОДІЇ
Доба в АТО: бойовики застосовують
міномети, танки та 152-мм артилерію
За минулу добу бойовики 82 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу
АТО. "Загалом зафіксовано 82 обстріли"...

Гройсман порадився з главами Мінфіну та
НБУ щодо грошей на будівництво доріг
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів
нараду з обговорення репрофайлінгу (реструктуризації)
облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для...

Марушевську викликали до НАЗК через
500 грн премії на 8 Березня
Колишня керівник Одеської митниці Юлія Марушевська
надавала пояснення у НАЗК з приводу отримання премії у
розмірі 500 гривень, яка була приурочена до 8 Березня.

Україна торік експортувала до Росії менше
10% товарної продукції - Держстат
Обсяги експорту до країн Європейського Союзу в 2016
році досягли 37,3% у загальній структурі експорту. Разом
із тим, до Російської Федерації експортували 9,8%...

ПРАВА ЛЮДИНИ
«Справа
Чийгоза»:
суд
збирається
допитати «секретного» свідка
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на
черговому засіданні у справі заступника голови Меджлісу
кримськотатарського
народу
Ахтема
Чийгоза
збирається...

Російський
опозиціонер
вийшов з коми

Кара-Мурза

Російський опозиціонер Владімір Кара-Мурза-молодший,
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Російський опозиціонер Владімір Кара-Мурза-молодший,
який є координатором проекту «Відкрита Росія», вийшов з
коми. Про це повідомив його адвокат Вадім Прохоров.

Вирок Навальному:
МЗС
Німеччини
сумнівається в справедливості суду
Вирок Ленінського суду Кірова російському опозиціонеру
Олексію Навальному - п'ять років умовного ув'язнення у
справі про розкрадання коштів компанії "Кіровліс"...

ЕКСКЛЮЗИВ
«Добровольці
Донбасу»-2:
глибинка для брудної роботи

російська

Козіцин оголосив про формування нових підрозділів для
відправки їх на Донбас - до 40-50 тисяч багнетів. Наймані
банди під керівництвом російської армії.

Увага, естафети. Все про чемпіонат світу з
біатлону
9 лютого в австрійському Гохфільцені стартує головне
змагання сезону для біатлоністів. Чемпіонат світу в цьому
році прийматиме австрійське містечко Гохфільцен...

СУСПІЛЬСТВО
ЮНІСЕФ підписав контракти на закупівлю
5 вакцин для України
Дитячий фонд ЮНІСЕФ підписав контракти на поставку в
Україну 5 вакцин за кошти держбюджету 2016 року. Про
це повідомляє прес-служба Міністерства охорони
здоров'я.

Держкомтелерадіо співпрацюватиме
китайськими колегами

з

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко та заступник
директора Головного управління з питань преси, друку,
радіомовлення, кінематографії та телебачення КНР...

9 лютого. Пам’ятні дати
Цього дня 1918 року підписано Брестський мирний
договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська
імперія, Османська імперії та Болгарське царство...
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9
лютого:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні
Златоуста;
ніщо
не
болить,
робота
кипить. Сьогодні церква згадує знаменну подію –
перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста...
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