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ТОП
СБУ попередила мене
замаху  Геращенко

про

підготовку

Народний депутат України Антон Геращенко заявив, що
правоохоронці завчасно попередили його про підготовку
замаху. Про це нардеп повідомив в ефірі телеканалу...

Луценко сказав, як
перемоги для України

зменшити

ціну

Об'єднаність, соборність держави дасть змогу мінімізувати
ціну та зусилля, необхідні Україні для перемоги у нинішній
війні. Таку думку в Інституті українознавства висловив...

Полозов
у
ПАРЄ
говоритиме
переслідування українців у Криму

про

Адвокат Микола Полозов на Парламентській асамблеї
Ради Європи (ПАРЄ) 23 січня говоритиме про
переслідування українських громадян в Криму.

УКРАЇНА
АТО: ворог обстріляв Піски з мінометів
http://archive.sendpulse.com/9f4b83b2/?_ga=1.90979100.749141032.1485419470
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Російськоокупаційні війська продовжили обстріли наших
позицій на всіх напрямках  загалом 41 обстріл. Чотирьох
наших військових поранено.

Антон Геращенко обіцяє розповісти про
системні диверсії спецслужб РФ
Народний депутат України Антон Геращенко сьогодні
проведе пресконференцію, де розповість про системну
роботу російських спецслужб. Про це він написав...

НАБУ перевірить кандидатів на посади до
Верховного суду
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало
аналітичну перевірку відомостей про кандидатів на посади
суддів Верховного суду України.

Кубів
про
відносини
бізнесу
з
перевіряльниками: існує близько 710
проблем
На сьогодні в Україні ще не повністю подолані корупційні
ризики
в
системі
законодавства
щодо
захисту
інвестицій. Про це заявив перший віцепрем’єрміністр...

УКРАЇНА І СВІТ
Донеччина
опинилася
під
хімічного забруднення – Хуг

загрозою

Донецька область опинилася під загрозою забруднення
відходами фенольного заводу, сховище якого
розташоване у Новгородському у безпосередньої
близькості до лінії...

В Індонезії випробували українські БТР:
машини пройшли 60 км і поплавали
Корпус
морської
піхоти
ВійськовоМорських
Сил
Республіки Індонезія (KORMAR) розпочав нову серію
випробувань українських БТР4М.

ЕКСКЛЮЗИВ
Соборність
актуальна

України.

Теза,

яка

знов

Цього
дня
Україна
відзначає
98у
річницю
проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР  День соборності
України. Ще кілька років тому свято Соборності...
http://archive.sendpulse.com/9f4b83b2/?_ga=1.90979100.749141032.1485419470
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Прикарпатська розколяда.
дідухи й Фредді Мерк'юрі

Стрілянина,

Розколяда  дійство, яке на Прикарпатті завершує цикл
Різдвяних свят. 22 січня  в ІваноФранківську. Традиційно
розколяда починається після 15 січня, а тривати може...

СУСПІЛЬСТВО
Порошенко
і
Гройсман
привітали
Патріарха Філарета із 88річчям
Президент України Петро Порошенко привітав Патріарха
Філарета з 88річчям. Текст привітання Президент
розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Українці в День Соборності єднали серця
й береги
Живі ланцюги через мости, "живий герб", флешмоби
вуличних співів, синьожовті кульки в небі. У небі над
Дніпром здійнявся величезний прапор України...

Іконописці створять у Зарваниці 12
великих ікон та іконкиобереги для АТО
Другий Всеукраїнський іконописний пленер «Вікно у Небо.
Зарваниця2017» відкрився на Тернопільщині. Про це
повідомляє кореспондент Укрінформу.

23 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні День письма від руки та Грицялітозазивача; як
почнеш, так і закінчиш. У світі сьогодні відзначають доволі
цікаве свято – День письма від руки, або День почерку.
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