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ТОП
Порошенко сподівається на "ефективну
зустріч" із Трампом  WSJ
Президент України Петро Порошенко заявив в середу, що
він сподівається на зустріч з обраним президентом США
Дональдом Трампом в Вашингтоні наступного місяця...

СХІД
Штаб: бойовики накрили Новозванівку
вогнем із мінометів та ПТРК
Упродовж
минулої
доби
з
мінометів
окупанти
обстрілювали Талаківку. Із гранатометів та стрілецької
зброї...

УКРАЇНА
Супрун: Українці заслужили на сучасний
закон про трансплантацію
Українці давно заслужили на сучасний закон про
трансплантацію, який дозволить рятувати життя. Про це на
своїй сторінці у Facebook написала...

Лист Януковича до Путіна з проханням
ввести війська  у Мережі
http://archive.sendpulse.com/b802cfff/?_ga=1.36985638.749141032.1485419470
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У мережі виклали лист експрезидента Віктора Януковича
до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести
війська в Україну. Саме цей документ на засіданні...

Україна залучила компанію BGR Group для
просування інтересів у США
Національна
рада
реформ
України
залучила
американську компанію BGR Group для просування
інтересів України в США. Про це на своїй сторінці у
Facebook заявив...

Наступного тижня в ПАРЄ говоритимуть
про Україну  Ар'єв
Наступного тижня на сесії ПАРЄ буде заслухано доповідь
Моніторингового Комітету про ситуацію в Україні. Про це
повідомив народний депутат...

УКРАЇНА І СВІТ
ЦРУ розсекретило архіви: більше 11 тисяч
документів  про Україну
Центральне розвідувальне управління США відкрило
доступ до частини свого архіву. Про це пише "Українська
правда" з посиланням на дані ЦРУ.

Варшава надіслала Києву ноту – вимагає
пояснень щодо мера Перемишля
Посольство Польщі направило до МЗС України ноту з
проханням пояснити обставини заборони на в’їзд для
мера Перемишля Роберта Хоми.

Гроші Лазаренка: Литва заявляє, що своє
розслідування не веде
У зв'язку з рахунком на $30 мільйонів колишнього прем'єр
міністра України Павла Лазаренка, замороженим в
литовському банку, генпрокуратура Литви заявила...

У
Місії
України
прокоментували
трансляцію RT в телемережі ООН
Російський пропагандистський телеканал Russia Today
цього тижня заявив про початок своєї трансляції у
внутрішній мережі штабквартири ООН у НьюЙорку.

http://archive.sendpulse.com/b802cfff/?_ga=1.36985638.749141032.1485419470

2/4

27.01.2017

Єдина країна (ранкова)  19.01.17

Японія
надасть
Україні
технічне
устаткування для Суспільного мовлення
Японія готова розпочати програму співпраці щодо
розвитку Суспільного мовлення та надати Україні технічне
обладнання для нього.

ОКУПОВАНИЙ КРИМ
Відеозаписи підтверджують брехливість
звинувачень у «справі Чийгоза»  Полозов
Адвокат заступника голови Меджлісу кримськотатарського
народу Ахтема Чийгоза Микола Полозов заявив, що речові
докази, відео з мітингу 26 лютого 2014 року...

Окупанти залишили в СІЗО одного з
«кримських диверсантів»
У Криму місцевий "Верховний суд", підконтрольний
окупаційній владі, залишив під вартою в СІЗО Редвана
Сулейманова, відхиливши апеляційну скаргу...

ЕКСКЛЮЗИВ
«Стара» медицина: фронт проти Уляни
Супрун
До цькування команди МОЗ підключено профільний
комітет ВР. У захисті в.о.міністра сам голова уряду
Володимир Гройсман. Чия візьме?

Ціни на продукти: прогулянка на волі
Січень. Ціни ростуть. А здавалося б, експеримент з
відсутністю
державного
регулювання
цін
мав
закінчитися...

СПОРТ
Жданов: Рішення російського IDF про
дискваліфікацію українця Анікеєва 
огидне
Рішення IDF про повторну дискваліфікацію чемпіона світу..

СУСПІЛЬСТВО
Проект
"Візерунки
світу"
зблизить
кримських татар та українців  Джапарова
Проект "Візерунки світу", що реалізується Міністерством
культури України, має зблизити кримських татар та
http://archive.sendpulse.com/b802cfff/?_ga=1.36985638.749141032.1485419470
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українців. Про це на презентації проекту...

ВООЗ заявляє, що в Україні найвищий
рівень смертності від «брудного повітря»
Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що в
Україні найвищий рівень смертності від забрудненого
повітря. Про це заявив міністр екології...

Цього дня у 2014 році протистояння на
Майдані перейшло у силову фазу
Кількасот
тисяч
людей,
обурених
прийняттям
"диктаторських законів" 16 січня, зібралося на народне
Віче.

19 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні Водохреща; мерщій в ополонку – за здоров’ям і
снагою. Сьогодні Водохреща, або Йордана. Це третє,
найбільше й завершальне свято Різдвяноноворічного...
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