27.01.2017

Єдина країна (ранкова)  27.01.2017

Єдина країна (ранкова)  27.01.2017

ТОП
Порошенко: Голокост – це наш спільний
біль
Україна, яка нині протистоїть російській агресії, закликає
усі вільні нації не допустити відродження тоталітарних
імперій. Про це йдеться у зверненні Президента України

Новий генсек ООН може допомогти
відкрити Спеціальний офіс на Донбасі 
Єльченко
Постійний представник України при ООН Володимир
Єльченко переконаний, що новий генеральний секретар
Організації Антоніу Гутерріш може допомогти з відкриттям
Спеціального офісу підтримки ООН на Донбасі.

Канадський посол передав Україні десять
автомобілів швидкої
Посол Канади в Україні Роман Ващук передав десять
автомобілів швидкої допомоги представникам медичних
закладів з різних областей України, які були придбані...

Прах Олександра Олеся перепоховають 29
січня
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Перепоховання українського поета Олександра Олеся
відбудеться 29 січня у Києві на Лук'янівському кладовищі,
панахида пройде у Володимирському соборі.

СХІД
Доба в АТО: Україна втратила ще двох
бійців
Російськоокупаційні
війська,
ігноруючи
будьякі
домовленості, більшість обстрілів ведуть саме з мінометів
різних калібрів та важкої артилерії.

Терористи
підтягнули
до
Луганська
"Акації", а під Єнакієве  "Стріли"
У район Єнакієве з боку Шахтарська йде перекидання
живої сили противника, предметів МТС і військової техніки.
За добу зафіксовано переміщення до 30 од. вантажного...

Бойовики не пропустили на окуповану
територію гумконвой ООН
Проросійські бойовики на Донбасі у четвер не пропустили
на окуповану територію Донбасу 24 автомобілі з
гуманітарним вантажем від Організації об'єднаних націй...

За два тижні на Донбасі загинули п'ятеро
цивільних  Хуг
За останні два тижні на Донбасі загинули п'ятеро мирних
жителів. Про це заявив заступник голови місії ОБСЄ в
Україні Александр Хуг.

УКРАЇНА
Порошенко доручив Кабміну
проблему з львівським сміттям

вирішити

Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити
невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення
сміття зі Львова зараз, а також на тривалу перспективу.

Підвищена мінімалка: Гройсман нагадав
роботодавцям про санкції
Уряд буде боротися, щоб кожен працюючий громадянин
країни отримував не менше 3200 грн. Про це заявив
Прем'єрміністр Володимир Гройсман під час...
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НБУ визнав неплатоспроможним іще один
банк
Національний
банк
України
відніс
неплатоспроможних АТ "Фортунабанк".

до

категорії

У Жешуві стартує форум "Польща
Україна", що зібрав 900 учасників
У польському місті Жешув на півдні країни 2728 січня
відбудеться ювілейний, десятий, форум "ПольщаУкраїна".

ПРАВОПОРЯДОК
Ексдепутат Держдуми
проти Януковича

дав

свідчення

Ексдепутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав
свідчення у Генпрокуратурі у справі про державну зраду
колишнього президента України Віктора Януковича.

ГПУ викликає на допит ексміністра часів
Януковича
Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури
викликала на допит ексміністра доходів і зборів
Олександра Клименка на 30 січня та 3 лютого.

Зернові схеми: НАБУ затримало директора
гонконгської компаніїпосередника
Детективи
Національного
антикорупційного
бюро
затримали четвертого учасника корупційної схеми, через
яку "Державна продовольча зернова корпорація України"...

ЕКСКЛЮЗИВ
Львівське сміття: головні муки львів’ян
ще попереду
Чому у Львові досі немає сміттєпереробного заводу? Про
львівське сміття вся Україна говорить вже вісім місяців,
точніше – з 28 травня...

Як ціна кілометра
посварилися

з

ціною

пасажира

Громада Вишневого здійняла Бучу та інші містечка
навколо росту цін на проїзд до Києва. І правильно
зробила. Дружне підвищення вартості проїзду...

http://archive.sendpulse.com/449fdb5c/?_ga=1.258285324.749141032.1485419470

3/5

27.01.2017

Єдина країна (ранкова)  27.01.2017

Лілія Гриневич, міністр освіти та науки:
Кваліфікація вчителя  найбільший виклик
для нас. Інтерв'ю
На що робити наголос у сучасній шкільній освіті, особливо
враховуючи те, скільки нових знань щорічно...

СУСПІЛЬСТВО
Зруйнований вандалами пам'ятник у Гуті
Пеняцькій відновлять до кінця лютого
Львівська обласна влада обіцяє до кінця лютого відновити
зруйнований вандалами пам'ятник у Гуті Пеняцькій. Про
це журналістам сказав секретар...

З трудових мігрантів, які приїхали до
Естонії в минулому році, понад 50% 
українці
У 2016 році Департамент поліції і прикордонної охорони
Естонії видав строковий вид на проживання для роботи
1807 громадянам третіх країн, 1030 з яких  українці.

Українські
волонтери
патентують
вантажний мультикоптер "Командор"
ОКБ "Матриця технологій" побудував прототип важкого
вантажного мультикоптера вертикального зльоту та
посадки з комбінованою руховою установкою "Командор".

27 січня: народний календар і астровісник
Сьогодні рівноапостольної Ніни; підбивайте підсумки та
тихо
радійте
життю.
Церква
вшановує
пам’ять
рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

http://archive.sendpulse.com/449fdb5c/?_ga=1.258285324.749141032.1485419470

4/5

27.01.2017

Єдина країна (ранкова)  27.01.2017

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м.
Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

http://archive.sendpulse.com/449fdb5c/?_ga=1.258285324.749141032.1485419470

5/5

