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Єдина країна - Дайджест новин (18.07.17)

ТОП

Україна та Грузія підписали декларацію
про стратегічне партнерство

Україна та Грузія підписали Декларацію про встановлення
стратегічного партнерства, яка, зокрема, передбачає
взаємну підтримку суверенітету і територіальної
цілісності.

Розенблату призначили 7 мільйонів
застави і браслет

Солом'янський районний суд м. Києва  визначив
запобіжний захід народному депутату Бориславу

Розенблату у розмірі 7 млн грн. Відповідне рішення у ......

Росія шантажує Україну абхазьким
сценарієм - Порошенко

Росія намагається шантажувати небезпечним визнанням
незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" за абхазьким

сценарієм. Про це заявив Петро Порошенко у Грузії ...

Чубаров: Або Москва залишить Крим, або
ми будемо знищені

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат

Чубаров заявив, що кримські татари не полишають надії

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268510-ukraina-ta-gruzia-pidpisali-deklaraciu-pro-strategicne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268989-rozenblatu-priznacili-7-miljoniv-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268701-rosia-santazue-ukrainu-abhazkim-scenariem-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2268864-cubarov-abo-moskva-zalisit-krim-abo-mi-budemo-zniseni.html
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Чубаров заявив, що кримські татари не полишають надії
на припинення анексії Криму.

У Києві буде п`ята лінія метро: від площі
Шевченка до Дарницького вокзалу
(Аналітика)

До проекту Генплану столиці внесено останні зміни.
Днями на містобудівній раді Києва внесли останні зміни до
проекту Генплану столиці - в його транспортну складову, 

"І як вони проскочили Недоросію": у
соцмережах висміяли заяву Захарченка

Заява Захарченка про створення Малоросії просто таки
зіпсувала робочий вівторок. Серйозно, хіба можна
працювати, коли стільки жартів навколо?

УКРАЇНА і СВІТ

Заява Захарченко серйозно не вплине на
"Мінськ" - німецький експерт

Заява ватажка "ДНР" Олександра Захарченка у вівторок
про створення держави "Малоросія" не матиме
серйозного впливу на Мінський процес.

Проект "Новоросія" похований -
Порошенко

Російський проект "Новоросія" похований. Україна
відновить суверенітет над Донбасом і Кримом. Про це
заявив Президент України Петро Порошенко під час
перебування з державним візитом у Грузії, ...

Україна та Грузія активізують роботу в
ГУАМ та ОЧЕС

Україна і Грузія активізують роботу в Організації за
демократію та економічний розвиток ГУАМ та Організації
Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

В окупованому Криму оскаржили
заборону Меджлісу

У вівторок перший заступник голови Меджлісу
кримськотатарського народу Наріман Джеляль направив
заяву про перегляд рішення про заборону діяльності
Меджлісу в Криму.

Лукашенко зібрався до Києва

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2268581-u-kievi-bude-pata-linia-metro-vid-plosi-sevcenka-do-darnickogo-vokzalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2268727-i-ak-voni-proskocili-nedorosiu-u-socmerezah-vismiali-zaavu-zaharcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269001-zaava-zaharcenko-serjozno-ne-vpline-na-minsk-nimeckij-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268587-proekt-novorosia-pohovanij-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268554-ukraina-ta-gruzia-aktivizuut-robotu-v-guam-ta-oces.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2269022-v-okupovanomu-krimu-oskarzili-zaboronu-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268840-lukasenko-zibravsa-do-kieva.html
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Лукашенко зібрався до Києва

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко 20
липня має намір здійснити візит до України. Про це заявив
заступник прем'єр-міністра Республіки Білорусь
Володимир Семашко під час засідання Міжурядової
українсько-білоруської комісії з питань ...

Україна й Грузія мають намір посилити
співпрацю задля деокупації

Президент України Петро Порошенко провів переговори з
прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, у ході яких,
зокрема, було обговорено започаткування діяльності
новоствореної Українсько-Грузинської ...

УКРАЇНА 

Суд у справі Ляшка перенесли на
п’ятницю

Майбутній сції Європейського Союзу щодо боротьби
проти корупції в Україні, яку слід пришвидшити та

тенсифікувати, не відбулося жодних змін. Про це заявив

голова 

В Україні створили Раду прем'єр-міністрів

На урочистому засіданні Кабінету міністрів створено Раду
прем'єр-міністрів для розгляду стратегічно важливих
питань. Відповідне рішення ухвалене на пропозицію
Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вступ до НАТО є найкращою гарантією
безпеки України - Яценюк

Україна вимагає гарантій, при яких жодна держава не буде
порушувати наш суверенітет та територіальну
цілісність. Про це повідомив колишній прем`єр-міністр
Арсеній Яценюк під час урочистого засідання уряду, 

Турчинов про заяву Захарченка: Це
збочена маячня, написана в Кремлі

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заява
ватажка "ДНР" Олександра Захарченка про створення
"Малоросії" свідчить про намір Росії продовжувати збройну
агресію на сході України.

Україна сьогодні на 20% збільшить транзит
російського газу - Укртрансгаз

Україна завершила проведення профілактичних та
ремонтних робіт на транзитних газопроводах. Сьогодні
очікується збільшення об'єму транзиту російського газу на

20%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268840-lukasenko-zibravsa-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268746-ukraina-j-gruzia-maut-namir-posiliti-spivpracu-zadla-deokupacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268596-sud-u-spravi-laska-perenesli-na-patnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268558-v-ukraini-stvorili-radu-premerministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268572-vstup-do-nato-e-najkrasou-garantieu-bezpeki-ukraini-acenuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268732-turcinov-pro-zaavu-zaharcenka-ce-zbocena-maacna-napisana-v-kremli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2268574-ukraina-sogodni-na-20-zbilsit-tranzit-rosijskogo-gazu-ukrtransgaz.html
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20%. 

У Міносвіти сказали, що робити зі
"зниклими" заявами абітурієнтів
 
Заяви абітурієнтів залишилися в системі ЄДЕБО,

абітурієнтам необхідно їх поновити. Про це Укрінформу

повідомив перший заступник міністра освіти та науки ...

Журналіст Васін може не дожити до
обміну

Національна спілка журналістів України наголошує, що
стан здоров’я заарештованого в Донецьку журналіста
Станіслава Асєєва викликає тривогу - він може не дожити 

Судилище над Чийгозом: Константинов
розповів "свою версію" мітингу 26 лютого

На засіданні суду по справі Ахтема Чийгоза виступив в
якості свідка "глава держради" Криму Володимир
Константинов.

ЕКСКЛЮЗИВ

Вступна кампанія 2017: вчимося за
покликом душі чи економіки? (Аналітика)

Гуманітарії, посуньтеся? Поки що не дуже-то
посуваються… А економіці потрібні інженери, технологи,
агрономи…

«Малоросія»: Росія пішла в лобову атаку
(Аналітика)

Між Україною та її союзниками з одного боку і Російською
федерацією з іншого починається війна нервів. Весь цей
сьогоднішній цирк з «Малоросією» поданий таким чином,
щоби дошкульніше ...

Малоросія Захарченка як прояв
«шизофренії» Кремля (Аналітика)

Росія знову погрожує війною і знову не наважується

сказати про це відкрито. Олександр Захарченко, той, що

очолює «ДНР», оголосив про заснування нової держави ....

СУСПІЛЬСТВО

Через спеку у Києві заборонили продаж

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2268799-u-minosviti-skazali-so-robiti-zi-zniklimi-zaavami-abiturientiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2268765-zurnalist-vasin-moze-ne-doziti-do-obminu-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2268915-sudilise-nad-cijgozom-konstantinov-rozpoviv-svou-versiu-mitingu-26-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2268977-vstupna-kampania-2017-vcimosa-za-poklikom-dusi-ci-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268696-malorosia-rosia-pisla-v-lobovu-ataku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2268679-malorosia-zaharcenka-ak-proav-sizofrenii-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2268608-cerez-speku-u-kievi-zaboronili-prodaz-deakih-produktiv-na-armarkah.html
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Через спеку у Києві заборонили продаж
деяких продуктів на ярмарках

Столична влада спільно з Держпродспоживслужбою ввела
тимчасову заборону на реалізацію продуктів, які швидко
псуються, на столичних ярмарках. 

Біометричний ажіотаж: Міграційна служба
попереджає про шахраїв

Триває аномально підвищений попит на оформлення
закордонних паспортів, пов'язаний із відпускним сезоном
та запровадженням безвізу. З початку року оформлено
понад 1 млн 800 тис. закордонних

Суд оштрафував пранкера Седюка за
хуліганство

Дніпровський районний суд Києва за участі Київської
місцевої прокуратури № 4 оголосив обвинувальний вирок
пранкеру Віталію Седюку.

Для студентів призначать іменні стипендії
на честь керівників Центральної Ради

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив
Мінкультури, Міноборони, МВС, Мінфіну,
Мінекономрозвитку, Мін'юсту, Національній академії наук

На Закарпатті туристам пропонують нову
розвагу

Любителі активного відпочинку на природі можуть

прокататися з вітерцем літньою тюбінг-трасою. Як

написав краєзнавець та експерт із туризму Федір Шандор 

Турецька Анталія очікує прийняти 750
тисяч українських туристів у 2017 році

За результатами 2017 року Анталія очікує прийняти

близько 750 тисяч українських туристів. Про це повідомив

губернатор турецької провінції Анталія Мюнір Каралоглу

під час зустрічі з українськими журналістами.

LeoGaming та Mastercard запустили
Facebook-бота для грошових переказів  

LeoGaming та Mastercard запустили Facebook-бота для
грошових переказів з картки на картку. Відтепер клієнти
українських банків можуть здійснювати безпечні грошові
перекази в один ...

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2268608-cerez-speku-u-kievi-zaboronili-prodaz-deakih-produktiv-na-armarkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269006-biometricnij-aziotaz-migracijna-sluzba-poperedzae-pro-sahraiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2268961-sud-ostrafuvav-prankera-seduka-za-huliganstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2268624-dla-studentiv-priznacat-imenni-stipendii-na-cest-kerivnikiv-centralnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2268661-na-zakarpatti-dla-turistiv-proponuut-novu-rozvagu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2268583-turecka-antalia-ocikue-prijnati-750-tisac-ukrainskih-turistiv-u-2017-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2268192-leogaming-ta-mastercard-zapustili-facebookbota-dla-grosovih-perekaziv.html
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