05.07.2017

Єдина країна - Дайджест новин (05.07.17)

Єдина країна - Дайджест новин (05.07.17)

ТОП
Гройсман обговорив із Мей "весь спектр
питань"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час
зустрічі у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії
Терезою Мей обговорив питання розширення співпраці
між країнами.

Держдеп підтвердив
Тіллерсона в Україну

офіційний

візит

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибуде з
офіційним візитом до Києва в неділю, 9 липня, під час
якого проведе зустрічі з керівництвом країни, а також ...

ПА ОБСЄ може визнати Росію окупантом
Криму і частини Донбасу - проект
резолюції
У проекті резолюції комітету з політичних питань
Парламентської асамблеї ОБСЄ Росія визнається
окупантом, автори документа

Кіберполіція радить не працювати
M.E.Doc, змінити паролі та е-підписи
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Усім користувачам слід припинити використовувати
програму "M.E.Doc", відключити від мережі комп'ютери, на
яких воно встановлено, та змінити свої паролі та ...

Подання на Лозового комітет Ради не
переконало
Регламентний комітет Верховної Ради визнав недостатньо
обгрунтованим подання Генпрокуратури про дозвіл на
притягнення до кримінальної відповідальності народного
депутата Андрія Лозового.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна почне консультації з Британією
про зону вільної торгівлі
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна і
Велика Британія планують розпочати консультації щодо
зони вільної торгівлі між країнами.

Контактна група констатувала, що "хлібне
перемир'я" дає результати
Учасники засідання Тристоронньої контактної групи
констатували, що кількість обстрілів знизилася завдяки
оголошеному 21 червня так званому хлібному перемир'ю.

Турчинов
обговорив
деокупацію Донбасу

з

Мінгареллі

Секретар РНБО Олександр Турчинов зустрівся з Головою
Представництва ЄС в Україні Х'югом Мінгареллі та
обговорив питання співпраці України та ЄС в протидії
кіберзагрозам.

Курц
закликав
ОБСЄ
"особливо
сконцентруватися" на конфлікті в Україні
Діючий голова ОБСЄ - міністр закордонних справ Австрії
Себастьян Курц заявив, що Мінські домовленості мають
бути виконані.

Данилюк сказав, коли Україна отримає
черговий транш від МВФ
Ухвалення в Україні пенсійної реформи та отримання
нового траншу МВФ відбудеться вже восени. Про це
заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю
Bloomberg, повідомляє ВВС

На

кошти

НАТО

Україна

та

Норвегія
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На кошти НАТО Україна
створять 3D-міношукач

та

Норвегія

Науковці у межах програми НАТО «Наука заради миру і
безпеки» працюють над розробкою 3D міношукача, який
знаходитиме пластикові міни під півметровим шаром
землі.

Україна і Нідерланди укладуть угоду для
"передачі" справи про МН17
Україна і Нідерланди 7 липня підпишуть угоду про
міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів,
пов'язаних з катастрофою МН17, яка стане правовою
підставою для криміна

Українська
протягнути
ПАЧЕС

делегація
"депутата"

не
від

дала
РФ
Криму до

У Стамбулі на 49-й генеральній асамблеї ПАЧЕС
українська делегація провалила спробу РФ затвердити ма

Діаспора
в
Нідерландах
туристичний сайт про Україну

запускає

Українська діаспора в Нідерландах найближчим часом
запустить веб-ресурс для українців і нідерландців, де у
розділі "Туризм"

УКРАЇНА
Нафтогаз заявляє, що борг держави по
субсидіях - майже 20 мільярдів
НАК "Нафтогаз України" у першому півріччі недоотримав
від державного бюджету 19,7 млрд грн розрахунків по
субсидіях.

«Київське сміття» ще небезпечніше за
«львівське» (Аналітика)
Навколо обіцяного закриття Полігону № 5 у Підгірцях,
розгортається незрозуміла тяганина, яка загрожує
поховати обіцянки

Денісову
ПАЧЕС

обрали

заступником

голови

Керівника Постійної делегації Верховної Ради України
Людмилу
Денісову
обрано
заступником
голови
Парламентської асамблеї Чорноморського економічного
співробітництва.

ПРАВА ЛЮДИНИ
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ПРАВА ЛЮДИНИ
Окупантський суд у
Чийгоза під арештом

Криму

залишив

Апеляційний суд у Сімферополі відхилив скаргу захисту
заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ахтема Чийгоза на ...

Геращенко: Обмін заручниками з ОРДЛО
не вдалося розблокувати
Процес обміну українськими полоненими з ОРДЛО так і не
вдалося розблокувати на черговому засіданні гуманітарної
підгрупи

ПРАВОПОРЯДОК
Зняття
недоторканності:
політолог
розповів про "лазівку" у паперах ГПУ
Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала
прокоментував три останні засідання Регламентного
комітету ВР щодо розгляду подань Генпрокуратури на
зняття депутатської недоторканності.

Вілкул ухилився від сплати податків на
понад 19 мільйонів – ДФС
Народний депутат Олександр Вілкул (Опозиційний блок)
не сплатив 19,6 млн грн податків і зборів із отриманих за
2015 рік доходів.

Напад на ходу українців у Перемишлі:
обвинувачення висунули 20 полякам
У Польщі передано до суду обвинувальний акт проти 20
поляків, які у червні 2016 року у Перемишлі напали на ходу
зі вшанування воїнів української визвольної боротьби.

ЕКСКЛЮЗИВ
Ніхто у мене не відбере України. Ніколи Хатія Деканоідзе (Інтерв'ю)
Не знаю, чому конкурс до Верховного суду не мав такої
самої уваги та суспільного резонансу, як, наприклад, ...

Україна стала першою ціллю принципово
нового виду кіберзброї (Аналітика)
Кібератака 27 червня була “пробною”, але паралізувала
роботу десятків приватних та державних підприємств. 27
червня увійде в історію — Україна стала жертвою
комп’ютерного вірусу нового покоління ...
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Посваривши Київ і Варшаву, Росія може
дестабілізувати весь регіон - Пшемислав
Журавський вел Граєвський (Інтерв'ю)
У Варшаві 6 липня відбудеться саміт ініціативи "Трьох
морів" (Балтійське, Чорне, Адріатичне), на який зберуться
лідери 12-ти країн Центральної та Південної Європи.

До референдуму інформаційна атака
росіян була постійною - Віра Луценко,
голова фундації "Українці у Нідерландах"
(Інтерв'ю)
Українська діаспора у Нідерландах називає себе молодою
діаспорою.

СУСПІЛЬСТВО
"Азаров, імовірно, щось знав": капуста
встановила рекорд зі здорожчання
За перше півріччя року капуста білоголовкова стала
абсолютним лідером в Україні зі зростання ціни,
подорожчавши більш ніж у 4 рази.

У Києві через "щасливу сімку" очікується
весільний бум
Цього року в день «щасливої сімки» - 7.07.2017 - у Києві
одружиться
у
5
разів
більше
пар,
ніж
зазвичай. Зазначається, що весільний бум очікують у
найближчу п'ятницю у Києві

Близько половини українців вважають
НАТО захистом (ОПИТУВАННЯ)
43,6% опитаних Фондом "Демократичні ініціативи" ім. І.
Кучеріва
та
Центром
Разумкова
вважають, що
Північноатлантичний альянс (НАТО) для України є
захистом.

У трьох районах Києва відключили гарячу
воду
У Києві з 4 по 18 липня на час проведення гідравлічних
випробувань
тепломереж
припинено
гаряче
водопостачання для частини споживачів Печерського,
Дніпровського та Голосіївського районів.

У Гамбурзі перед G20 з'явилися бігборди з
портретами українських патріотів
У Гамбурзі перед самітом "Великої двадцятки" на
бігбордах розмістили портрети українських патріотів, котрі
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бігбордах розмістили портрети українських патріотів, котрі
протистоять російській агресії на Донбасі.

Росія зняла на Чонгарі сюжет про те, як
українці “рвуться” до Криму
Російська пропаганда у середу відзняла на адмінмежі
Херсонщини з анексованим Росією Кримом фейкову
телекартинку про нібито великий
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