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ТОП
ЄС остаточно ратифікував
асоціацію з Україною

Угоду

про

Євросоюз остаточно завершив процедуру ратифікації
Угоди про асоціацію з Україною. Це рішення затвердила
Рада ЄС

Уряд вирішив поновити переговори з
Ryanair — Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна
поновить переговорний процес з Ryanair. Про це він
написав у Facebook.

Рада
вирішуватиме
долю
“недоторканних” до десятої вечора

5

Верховна Рада розглядатиме подання Генпрокуратури
стосовно п'ятьох народних депутатів орієнтовно до 22:00.
Про це заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій,

Siemens подала позов про повернення
турбін з Криму
Німецький концерн Siemens подав в Арбітражний суд
Москви позов проти компанії «Технопромекспорт» і
петербурзького спільного підприємства «Сіменс технології
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петербурзького спільного підприємства «Сіменс технології
газових турбін».

Ryanair повідомив клієнтам, що робити з
квитками
Компанія Ryanair розіслала всім, хто купив квитки, лист з
докладною
інструкцією.
Про
це
інформує
Українська
правда
з
посиланням
на повідомлення компанії.

УКРАЇНА І СВІТ
За нинішнього стану справ Путіна ніщо не
спонукає виконувати "Мінськ" - Расмуссен
Таку думку в ексклюзивному коментарі Укрінформу
висловив екс-генеральний секретар НАТО, радник
Президента України Андерс Фог Расмуссен.

Гройсману імпонує рішучість Волкера
змінити status-quo у мінських переговорах
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман обговорив із
новопризначеним Спеціальним представником США з
питань України ситуацію на Донбасі. Про це глава уряду
написав у Facebook.

Данилюк обговорив з Лагард подальшу
співпрацю в рамках програми МВФ
Міністр фінансів Олександр Данилюк під час зустрічі з
директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард обговорив
подальшу співпрацю в рамках програми МВФ.

Україна закрила 9 квот на безмитний
експорт аграрної продукції до ЄС
Станом на початок липня 2017 року Україна вибрала 9
тарифних
квот
на
безмитний
експорт
сільськогосподарської продукції до країн Європейського
Союзу.

Туреччина анонсувала підписання з
Україною договору про ЗВТ до кінця року
Угода про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною буде
підписана до кінця цього року. Про це сказав заступник
міністра економіки Туреччини Фатіх Метін на засіданні
Асоціації турецьких бізнесменів в Україні (TUID) у Києві,
повідомляє агентство Anadolu.
http://archive.sendpulse.com/ea39d296/?_ga=2.212933652.143377019.1499681856-14399128.1496749995

2/7

12.07.2017

Єдина країна - Дайджест новин - 11.07.2017

УКРАЇНА
Омелян
хоче
звільнити
керівника
"Борисполя" через скандал з Ryanair
Північноатлантична рада на чолі з Генеральним
секретарем НАТО Єсом Столтенбергом ознайомилася з
можливостями літ

Біометричний контроль на кордоні не
стосуватиметься кримчан – Слободян
У Державній прикордонній службі заявляють, що намір
України запровадити біометричний контроль для
іноземців, які перетинають український кордон, не
стосується жителів анексованого Криму.

ВР забрала імунітет у Довгого, як і просив
Верховна Рада підтримала подання Генеральної
прокуратури про зняття недоторканності з народного
депутата Олеся Довгого. Про це повідомляє кореспондент
Укрінформу. За підтримку подання проголосував 251

Рада
відмовилася
недоторканність у Лозового

забирати

Верховна Рада не підтримала подання Генеральної
прокуратури про зняття недоторканності з народного
депутата
Андрія
Лозового.
Про
це
повідомляє
кореспондент Укрінформу.

Рада позбавила імунітету Розенблата
Верховна Рада підтримала подання Генеральної
прокуратури про зняття недоторканності з народного
депутата фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава
Розенблата.

Рада зняла недоторканність із Полякова
Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із
представника "Народного фронту" Максима Полякова. За
це проголосували 250 нардепів, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

ЕКОНОМІКА
Одеський
припортовий
виробництво

призупинив

Керівництво ПАТ "Одеський припортовий завод" прийняло
рішення зупинити агрегати з виробництва аміаку та
карбаміду. Про це у Фейсбук повідомив заступник
гендиректора заводу Микола Щуріков.
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гендиректора заводу Микола Щуріков.

Forex Сlub: Інфляція в 2017 році може
досягнуnи 11,5-14,5%
Індекс споживчих цін в Україні в 2017 році може опинитися
вище від прогнозу 8,1%, закладеного до бюджету і
показника минулого року.

Україна за останні 10 років скоротила
видобуток нафти вдвічі - експерт
Україна з 2007 по 2017 рік скоротила обсяги видобутку
нафти з 4,4 млн тонн до 2,2 млн тонн на рік. Про це на
прес-конференції заявив експерт ExPro Геннадій Кобаль,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нацбанк приєднався
консультативної групи

до

Базельської

Національний банк України став учасником Базельської
консультативної групи створеної при Базельському
комітеті з питань банківського нагляду, що дає можливість
брати участь у широкому професійному

ПРАВОПОРЯДОК
Перший не пройшов: Рада відмовилася
знімати недоторканність з Дейдея
Верховна Рада не надала згоду на притягнення до
кримінальної відповідальності депутата із фракції
"Народний фронт" Євгена Дейдея.

ГПУ
прийняла
до
розгляду
заяву
Януковича про "держпереворот" - адвокат
ГПУ прийняла до розгляду заяву обвинуваченого у
державній зраді екс-президента Віктора Януковича щодо
здійснення у 2014 році "державного перевороту з метою
захоплення влади".

“Заблукалих” ФСБшників помістили
СІЗО. Їм загрожує до 10 років

в

Військовослужбовцям
ФСБ
Російської
Федерації,
затриманим
30
червня
підрозділами
Держприкордонслужби та Збройних Сил України на ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
"Український диверсант" Захтей визнав
провину і уклав угоду зі слідством - ЗМІ
Заарештований за справою "українських диверсантів"
Андрій Захтей, який зазнав тортур електричним струмом і
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Андрій Захтей, який зазнав тортур електричним струмом і
знаходиться під арештом в

Холодне літо-2017… Чому ж вода у Дніпрі
рясно зацвіла? (Аналітика)
Очисні споруди не справляються з великими об'ємами
стічних вод, що містять фосфати - причину цвітіння
водоростей ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Німецький експерт про зустріч ТрампПутін:
"свербіж"
Кремля
не
дав
результатів
Саміт G20, що завершився у Гамбурзі, підтвердив
незмінність політики США і ЄС відносно Росії та України.
Таку думку в коментарі Укрінформу висловив ...

Україні таки доведеться обирати між США
та ЄС (Аналітика)
Посилення тиску Заходу на Росію викличе подальше
загострення стосунків між США та деякими членами
ЄС. «Відшуміли» в інформаційному полі і зустріч Трампа з
Путіним і коментарі щодо неї, але ...

Скандал з Ryanair: летіли в Бориспіль, а
треба було – в Гостомель! (Аналітика)
Дешеві авіалінії генерують пасажиропотоки – економіка
лоукосту, яку не зрозуміли українські чиновники. Грюкання
дверима авіаперевізника Ryanair, відомого своєю
надзвичайно жорсткою

СУСПІЛЬСТВО
Активно подорожують за кордон лише
10% українців
Активними подорожувальниками є лише 10 відсотків
українців, а приблизно однакова кількість наших
співвітчизників - понад 40 відсотків.

Київпастранс піднімає ціни на маршрутки
КП "Київпастранс" підніме вартість проїзду у комунальних
маршрутках на 1 гривню з 15 липня. Про це "Українській
правді. Київ" повідомила начальник служби зв'язків з
громадськістю КП "Київпастранс" Марина Загородько.

Новий вірус атакував уже 14 мільйонів
смартфонів на Android
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смартфонів на Android

Світом шириться новий кібервірус CopyCat, який атакує
смартфони на операційній системі Android. Про це
повідомляє cnet.com.

Найбільший у світі мобільний віртуальний
оператор отримав ліцензію в Україні
Компанія LycaMobile отримала копію ліцензії ТриМоб –
3G-підрозділу
найбільшого
фіксованого
оператора,
Укртелекому. Про це повідомляє biz.nv.ua з посиланням
на прес-службу віртуального оператора.

У Києві побудують
червоній гілці метро

нову

станцію

на

КП "Київський метрополітен" планує побудувати станцію
метро "Новобіличі" на Святошинсько-Броварській лінії
підземки. Тендер на будівництво станції розміщено на
сайті держзакупівель Prozorro.

Wizz Air ввела спецтарифи для пасажирів,
які придбали квитки на рейси Ryanair
Wizz Air оголосила спеціальні тарифи від 15 євро для
пасажирів, які придбали квитки на рейси з Києва та
Львова, відмінені авіакомпанією Ryanair.

Українка представить Австрію на конкурсі
краси "Місіс Всесвіт - 2017"
30-річна українка Інга Малік (Токарчук) представить
Австрію на фіналі міжнародного конкурсу краси "Місіс
Всесвіт - 2017", який відбудеться в кінці серпня в Південній
Африці.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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