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ТОП
Roshen закриває Липецьку кондитерську
фабрику
Корпорація Roshen ухвалила рішення щодо зупинення
виробничої діяльності Липецької кондитерської фабрики
(Росія)  пресслужба корпорації.

Чубаров закликав створити конституційну
комісію для зміни статусу Криму
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат
Чубаров закликає створити конституційну комісію для
внесення змін до розділу 10 Конституції України.

Донецький аеропорт: два роки потому.
Інфографіка
Минає два роки відтоді, коли впали останні бетонні
перекриття Донецького аеропорту. Протягом 242 днів
українські "кіборги" боронили аеропорт від наступу ворога.

Адвокати Януковича просили Печерський
суд приїхати в Росію
Захист Віктора Януковича просить Печерський райсуд
Києва розглянути на території РФ клопотання слідчого
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військової прокуратури щодо заочного досудового...

Бойовики під Донецьком обстріляли
автобус з пасажирами, поранена жінка
Сьогодні вранці в районі селища Оленівка Донецької
області, що розташоване на тимчасово окупованій
території, російськоокупаційні війська обстріляли ...

СХІД
Доба в АТО: загиблих і поранених немає
За минулу добу внаслідок бойових дій на Сході України
жоден український військовий не загинув і не був
поранений  полковник Олександр Мотузяник.

АТО:
бойовики
зменшили
кількість
обстрілів по всіх напрямках. Карта
Бойовики значно зменшили кількість обстрілів по всій лінії
зіткнення на Луганському напрямку  полковник
Олександр Мотузяник.

Росія формує біля кордону з Україною
дивізію з 10 тисяч військових
Багатонаціональна інспекційна група (Україна, Канада та
Данія) підтвердила порушення Росією положень
Віденського документу 2011 року (ВД2011) про заходи...

Росія обіцяє бойовикам на Донбасі до 9
тисяч за бої на передовій
Командування російських окупаційних військ у ОРДЛО
обіцяє платити до 9 тисяч рублів на місяць за службу на
передовій  Головне управління розвідки МОУ.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко
поговорив
з
прем'єром
В'єтнаму щодо двостороннього саміту
У рамках участі у засіданні Всесвітнього економічного
форуму в Давосі Президент України Петро Порошенко
провів зустріч з прем'єром В'єтнаму Нгуєн Суан Фуком.
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Порошенко сподівається на ефективну
співпрацю з адміністрацією Трампа
Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна
сподівається на продовження ефективної співпраці з
новою Адміністрацією Президента Сполучених Штатів...

Британія
хоче
допомогу Україні

збільшити

військову

Державний секретар з питань оборони Великої Британії
Майкл Фаллон заявив, що його країна зацікавлена в
збільшенні допомоги Україні.

Безвіз для України має бути якнайшвидше
– посол Німеччини
Україна виконала всі свої зобов'язання в рамках
запровадження безвізу з Євросоюзом, тому лібералізація
візового режиму має відбутися якнайшвидше.

ПОЛІТИКА
Рева запевняє: Уряд не пристане на
пропозицію МВФ підвищити пенсійний вік
Міжнародний валютний фонд запропонував підвищити
пенсійний вік українцям для вирішення проблеми
дефіциту Пенсійного фонду Україні...

Кубів стверджує, що жодна копійка з
"вугільних грошей" не пішла терористам
"ЛНР"
Жодна копійка державної компанії "Центренерго" з коштів,
виділених на закупівлю антрациту на окупованих
територіях, не йде на фінансування бойовиків т. зв. "ЛНР".

Кернес  харків’янам: проспект Героїв
Сталінграда залишиться
Проспект Героїв Сталінграда у Харкові збереже свою
назву, оскільки не ввійшов до переліку топонімічних
об'єктів, що підлягають перейменуванню за законом...

Всіх
очільників
Львівської
відсторонили: іде розслідування

митниці

Державна фіскальна служба тимчасово відсторонила від
виконання обов'язків керівництво Львівської митниці після
затримання під час одержання неправомірної вигоди...
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Справи Майдану: журналісти, яких бив
«Беркут», не вірять у покарання винних
Про це у п'ятницю повідомляє пресслужба Національної
спілки журналістів України з посиланням на учасників тих
подій.

АНАЛІТИКА
Святий «Дождь» і Сущенконевидимка
Чому міжнародні правозахисники з Human Rights Watch та
Freedom House захищають настільки вибірково?

Уляна Супрун: Коли гроші підуть за
пацієнтом, стане неможливим брати з
пацієнта скільки заманеться
«Укрінформ» поспілкувався з очільником Міністерства
охорони здоров'я доктором Уляною Супрун...

СУСПІЛЬСТВО
20 січня 1991 року, перший Кримський
референдум: що ж це було?
Рівно 26 років тому саме українська демократична
традиція продемонструвала свою силу і ефективність...

Джемілєв
у
День
АРК
закликав
співвітчизників не залишати півострів
Рівно 26 років тому на місцевому референдумі населення
Криму висловилося за автономний статус півострова, який
став невід'ємною частиною незалежної України.

Історію Криму впишуть
підручники  В'ятрович

в

українські

У школах мають з'явитися підручники з історії України, в
яку адаптовано історію Криму та кримських татар. Про це
повідомив голова Українського інституту...

Українська стрічка отримала "платину" на
міжнародному кінофестивалі
Український фільм «Dustards» став одним з платинових
переможців кінопремії International Independent Film
Awards в номінації «Документальний фільм».

http://archive.sendpulse.com/f412e28c/?_ga=1.90979100.749141032.1485419470

4/5

27.01.2017

Єдина країна (вечірня)  20.01.2017

Семенов здобув "бронзу" у гонці на 20 км
Кубка світу в Антхольці
Сергій Семенов з Чернігова завоював бронзову медаль в
індивідуальній гонці на 20 км 6го етапу Кубка світу в
Антхольці (Італія).

В Україні посилять охорону видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги
В Україні посилять охорону червонокнижних видів рослин і
тварин на територіях заповідників. Про це повідомила т. в.
о. голови Держлісагентства Христина Юшкевич у Фейсбуці.
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