27.01.2017

Єдина країна (ранкова)  16.01.2017

Єдина країна (ранкова)  16.01.2017

ТОП
Порошенко запевнив Байдена: Україна
ніколи не повернеться "в стійло" РФ
Президент України Петро Порошенко запевнив, що
сьогодні Україна вже є тією державою, яка ніколи не
повернеться під владу і контроль Російської Федерації.

Гройсман запевнив Байдена, що уряд не
зупинятиметься на шляху реформ
Прем'єрміністр України Володимир Гройсман та віце
президент США Джо Байден під час зустрічі у понеділок
підбили підсумки взаємодії зі США під керівництвом...

Тристороння контактна
збереться у Мінську

група

сьогодні

Тристороння контактна група з питань мирного
врегулювання ситуації на Донбасі збереться в Мінську у
понеділок, 16 січня. Про це раніше повідомила...

УКРАЇНА
Звільнення
Донбасу
почнеться восени  Тука

від

окупантів

Звільнення окупованих територій Донбасу від бойовиків та
російських військових розпочнеться восени 2017 року. Про
це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник міністра...

"Бурштинова" бійня
поранені й заручник

на

Рівненщині:

є

У Старому Селі Рокитнівського району на Рівненщині, де
вже кілька років не вщухають пристрасті довкола
незаконного промислу бурштину, сталася стрілянина.

СТБ пообіцяв звільнити винних за участь
російських
військових
у
"Битві
екстрасенсів"
http://archive.sendpulse.com/dac6dd2a/?_ga=1.23941692.749141032.1485419470
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Телеканал СТБ вибачився за показ в ефірі програми
"Битва
екстрасенсів"
за
участю
російських
військовослужбовців, один з яких до того ж заявив...

Ядерний
потенціал
України
можна
відновити за $100 мільярдів  Кравчук
Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що на
відновлення ядерного потенціалу України треба близько
$100 мільярдів.

СХІД
АТО: ворог обстрілював
великокаліберних гармат

Авдіївку

з

Російськоокупаційні війська продовжили обстріли на всіх
напрямках  загалом 60 обстрілів. Одного нашого
військового поранено.

Окуєва: В зоні АТО стався переломний
момент на користь України
В зоні АТО стався переломний момент – жителі
окупованих армією Росії територій Донбасу в повній мірі
відчули і переконалася в тому, що нова влада терористів...

Російська агресія забрала життя вже 10
тисяч українців
Розв'язана Кремлем війна проти України забрала життя
вже 10 тисяч українців, як військових, так і цивільних. Про
це заявив Президент України Петро Порошенко під час...

ЕКОНОМІКА
Україну
неофіційно
представлять
інвесторам на форумі в Давосі
Україна з'явиться перед інвесторами і світовими лідерами
на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському
Давосі попри те, що вона не представлена там офіційно.

Україна передасть Таїланду нову партію
танків
З наступного тижня на заводі імені Малишева почнеться
передача нової партії сучасних танків «Оплот» в рамках
контракту із королівством Таїланд.

УКРАЇНА І СВІТ
http://archive.sendpulse.com/dac6dd2a/?_ga=1.23941692.749141032.1485419470
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Болгарський президент нагадав своєму
наступнику, що Крим  це Україна
Чинний Президент Болгарії Росен Плевнелієв нагадав
обраному президенту Румену Радеву: його тезу, що "Крим,
дефакто, російський, а деюре  український"...

МЗС перевіряє, чи є українці серед жертв
авіакатастрофи під Бішкеком
Посольство України у Киргизстані перевіряє, чи були
українці серед пасажирів Boeing747, що зазнав
катастрофи під Бішкеком. Про це у Twitter повідомив...

СУСПІЛЬСТВО
На Чонгарі змонтували 108
телевежі для мовлення на Крим

метрів

На Чонгарі вже змонтовано 108 із 150 метрів телевежі, яка
буде давати сигнал на анексований Крим. Про це
повідомив голова Генічеської РДА Олександр Воробйов...

У Києві ветерани АТО вшанували пам'ять
загиблих "кіборгів"
У Національному військовоісторичному музеї України
відбувся захід, присвячений пам'яті захисників Донецького
аеропорту, героїчно загиблих два роки тому.

Український камерний хор посів перше
місце на фестивалі в Латвії
Камерний дівочий хор Київської середньої спеціалізованої
музичної школи ім. М.В. Лисенка здобув перше місце на
ХІІ Міжнародному Фестивалі духовної музики...

До 2025 року населення
зрости до 5 млн

Києва

може

До 2025 року фактична чисельність населення Києва може
зрости щонайменше до 5 млн осіб, а населення Київської
агломерації, що сформується, – 7,5 млн.

16 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні Гордія; нічим не гордись, сьогодні є – завтра
катма. Церква вшановує нині пророка Малахію та
мученика Гордія. Гордій загинув мученицькою смертю...
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