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ТОП

Кінець політичного сезону: на канікули
без обіцяних реформ (Аналітика)

Андрій Парубій відправив депутатів “на моря” з
невиконаними перед суспільством обіцянками. Сьогодні
завершилася шоста сесія Верховної Ради України
восьмого скликання. Пропозицію ...

В Єгипті невідомий напав на туристів,
загинули двоє українців

На єгипетському курорті в Хургаді невідомий напав з
ножем на туристів, у результаті загинули двоє українців і
ще четверо дістали поранення.

 

Екс-міністр Клименко вкрав у кожного
українця 300 доларів - Матіос

Екс-міністр доходів та зборів Олександр Клименко вкрав із
держбюджету України  12 млрд дол. США - фактично по
300 доларів у кожного українця.

У Раді нововведення: засідання починати
лише після "Отче наш"

У Раді пропонують починати засідання з молитви "Отче

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2266772-kinec-politicnogo-sezonu-na-kanikuli-bez-obicanih-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2266781-posol-ukraini-poki-ne-pidtverdzue-zagibel-u-egipti-dvoh-spivvitciznic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2266409-eksministr-klimenko-vkrav-u-koznogo-ukrainca-300-dolariv-matios.html


14.07.2017 Єдина країна - Дайджест новин - 14.07.2017

http://archive.sendpulse.com/8805bb38/?_ga=2.255553544.143377019.1499681856-14399128.1496749995 2/5

У Раді пропонують починати засідання з молитви "Отче
наш". "А як проходить ваш ранок?" - цікавляться
соцмережі.

Бізнес Siemens AG в Росії спалився. На
черзі – «Північний потік 2» (Аналітика)

Американці б’ють європейських конкурентів за порушення
антиросійських санкцій. Україна задоволена. Для
майбутніх електростанцій Криму Росія завезла туди газові
турбіни німецької фірми ...

Ryanair почав повертати гроші за квитки
на скасовані рейси

Авіакомпанія Ryanair, що заявила про відмову виходу на
український ринок, почала повертати гроші пасажирам
скасованих рейсів. Про це повідомив користувач форуму
avianews.com.

ГПУ повідомила про підозру
Черновецькому

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру
колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому. Про це
інформує прес-служба ГПУ.

ЕКСКЛЮЗИВ

РФ заблокувала трибунал ООН, тому суд
щодо МН17 - найоптимальніша опція -
Всеволод Ченцов  (Інтерв'ю)

Уряд Нідерландів минулого тижня оголосив, що судовий
процес над винуватцями збиття Боїнга МН17 проходитиме
у нідерландському суді за національним законодавством
цієї країни.

Спецпредставник для України: Чому
Штати посилюють вплив (Аналітика)

Волкеру належить відповісти на серйозний виклик –
змусити Кремль таки виконувати зобов'язання за
"Мінськом". Спеціальний представник США – посада
неординарна в міжнародній політиці з ....

УКРАЇНА

Приватники зможуть користуватися
газорозподільчими мережами за гроші -
Гройсман

Уряд працює над проектом закону, який дозволить

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2266777-biznes-siemens-ag-v-rosii-spalivsa-na-cerzi-pivnicnij-potik-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2266182-ryanair-pocav-povertati-grosi-za-kvitki-na-skasovani-rejsi.html
https://www.avianews.com/ukraine/2017/07/13_ryanair_refund.shtml
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2266630-gpu-povidomila-pro-pidozru-cernoveckomu.html
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=212095
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266309-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2266262-proholodna-afisa-na-14-16-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2266245-privatniki-zmozut-koristuvatisa-gazorozpodilcimi-merezami-za-grosi-grojsman.html
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Уряд працює над проектом закону, який дозволить
віддавати газорозподільчі мережі приватним компаніям у
користування на платній основі..

Донбас: Єврокомісія дає ще €50 мільйонів
"прифронтовим" територіям

Єврокомісія скерує додатково 50 млн євро на потреби
територій, прилеглих до лінії розмежування на сході
України.

Україна має для Європи серйозні
аргументи на користь своєї ГТС - експерт

Міжнародний форум щодо перспектив використання
української газотранспортної системи України слід
проводити на кордоні з країнами Євросоюзу, щоб разом із
зацікавленими в цьому європейськими ...

Нацбанк визнав неплатоспроможним ще
один банк

Національний банк України відніс ПАТ "АКБ "Новий" до
категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє прес-
служба НБУ. 

Нардеп Бойко пропустив 98% голосувань
у Верховній Раді – КВУ

Лідер парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрій
Бойко фактично проігнорував майже усі голосування на
засіданнях VI сесії Верховної Ради, тобто фактично не
виконував свої обов'язки як народний депутат.

СБУ затримала у Києві російського
спецагента

У Києві СБУ затримала агента спецслужб Російської
Федерації, який намагався отримати таємну
документацію у військовій сфері та завербувати
представника Міністерства оборони.

ПРАВА ЛЮДИНИ

Джемілєв вніс у Раду законопроект про
держпідтримку політв'язнів Кремля

На розгляд Верховної Ради внесли проект закону про
визнання політв'язнями осіб, позбавлених волі за
політичними мотивами за ......

Меджліс просять ініціювати відставку
представника Президента України в Криму

Активісти скаржаться, що  "двері Представництва постійно

закриті". Про це на прес-конференції у Києві сказав

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2266615-donbas-evrokomisia-dae-se-50-miljoniv-prifrontovim-teritoriam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2266710-ukraina-mae-dla-evropi-serjozni-argumenti-na-korist-svoei-gts-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2266316-nacbank-viznav-neplatospromoznim-se-odin-bank.html
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=51915769&cat_id=55838
https://www.ukrinform.ua/tag-nacbank
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2266481-nardep-bojko-propustiv-98-golosuvan-u-verhovnij-radi-kvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2266654-sbu-zatrimala-u-kievi-rosijskogo-specagenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2266717-dzemilev-vnis-u-radu-zakonoproekt-pro-derzpidtrimku-politvazniv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2266752-medzlis-prosat-iniciuvati-vidstavku-predstavnika-prezidenta-ukraini-v-krimu.html
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закриті". Про це на прес-конференції у Києві сказав
організатор акції, координатор ОО "Автомайдан Київ"
Дмитро Карп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Висновки щодо пошкодженого вибухом
будинку на Голосіївському обіцяють у
понеділок

Столична влада у понеділок, 17 липня, очікує остаточних
висновків будівельної комісії щодо подальшої долі
пошкодженого вибухом будинку на Голосіївському
проспекті.

СУСПІЛЬСТВО

"Прохолодна" афіша на 14 - 16 липня"

Погода не тішить, але це не привід не відірватися на
вихідних! А ми розкажемо як. Велопарад дівчат
«KyivCycleChic». Що цікавого: Велопарад дівчат — це
демонстрація...

Чорне море тепер завжди буде холодним?

Експерти ще 10 років тому прогнозували істотне
зменшення температури води у Чорному морі. То їх слова
підтвердились?  Експерти ще 10 років тому прогнозували
істотне зменшення температури води у Чорному морі. То
їх слова підтвердились?

Українці вперше покажуть театральне
мистецтво на фестивалі в Австрії

Українські митці вперше презентують танцювально-
театральну програму в рамках фестивалю Kunstsommer
Ottensheim, який відбудеться в місті Оттенсхайм, Верхня
Австрія.

Славутич готується до "радіоактивного"
фестивалю

У Славутичі Київської області наприкінці літа відбудеться
перший міжнародний фестиваль CHERNOBYLing,
офіційною мовою спілкування якого буде англійська.

Найнебезпечніші 10 пляжів столиці

На 10 столичних пляжах проби, взяті з поверхневих
водойм, не відповідають нормативним показникам та
санітарним вимогам.  Про це повідомляє Головне
управління Державної служби України з питань ...

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2266681-visnovki-sodo-poskodzenogo-vibuhom-budinku-na-golosiivskomu-obicaut-u-ponedilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2266262-proholodna-afisa-na-14-16-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2265905-corne-more-teper-zavzdi-bude-holodnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2266170-slavutic-gotuetsa-do-provedenna-radioaktivnogo-festivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2266458-kupanna-na-10-stolicnih-plazah-e-nebezpecnim.html
http://www.dpss.gov.ua/index.php?p=news&area=1&newsid=320&name=ebezpechn-plyazh-i-va-okr-m-plyazhu-uscha-oditsya
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