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Єдина країна - Дайджест новин (19.07.17)

ТОП

У Мінську засудили заяву Захарченка про
"Малоросію"

Заяви про створення т.з. "Малоросії" не відповідають
основам Мінського процесу і не сприяють врегулюванню
ситуації на Донбасі ...

Amnesty закликає владу України

розслідувати вбивство Шеремета

Віце-прем'єр-м ар Amnesty International Саліл Шетті
закликає українську владу розслідувати вбивство
журналіста Павла Шеремета.

ГПУ отримала доступ до документів
ПриватБанку

Генпрокуратура домоглася доступу до документів

"Приватбанку" у справі про доведення до банкрутства. Про

це повідомляє dt.ua з посиланням на рішення Печерського

районного суду від 13 липня 2017 року.

Розенко: Підвищення ціни на газ не буде

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко запевнив, що

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269704-kiiv-u-minsku-znovu-vimagav-skasuvati-viznanna-rosieu-pasportiv-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269373-amnesty-zaklikae-vladu-ukraini-rozsliduvati-vbivstvo-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269542-gpu-otrimala-dostup-do-dokumentiv-privatbanku.html
https://dt.ua/ECONOMICS/prokuraturi-dozvolili-dostup-do-dokumentiv-privatbanku-248918_.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269576-rozenko-pidvisenna-cini-na-gaz-ne-bude.html
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ціна на газ не зростатиме. Про це він заявив на своїй

сторінці у Facebook. "Підвищення ціни на газ не буде!

Фінансовий план "Нафтогазу"

Порошенко прибув на лінію окупації
Росією Південної Осетії

У ході державного візиту до Грузії  Президент Петро
Порошенко прибув в Одзісі на лінію окупації Росією
Південної Осетії.

Гельсінська комісія США внесла Сущенка
до списку політв'язнів Кремля

Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі
(Гельсінська комісія США) внесла українського журналіста
Романа Сущенка до списку політв'язнів, утримуваних в
Росії....

Малоросія: де сміх, а де сльози в маячні
«глави ДНР» (Аналітика)

Усі, хто говорить, що «ініціатива» Захарченка не
придумана в Кремлі, допомагають російській
пропаганді. Другий день не стихають коментарі щодо
заяви «глави ДНР» Захарченка про заснування ...

Уряд спростив порядок в'їзду
правозахисників на територію
окупованого Криму

Кабмін 19 липня ухвалив постанову "Про внесення змін до
Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України
та виїзду з неї". 

Червоний Хрест: з початку року на
Донбасі зникли безвісти 106 осіб

Міжнародний комітет Червоного Хреста з початку 2017
року відкрив 106 нових справ з пошуку зниклих безвісти
людей на територіях Донбасу, що не підпорядковуються і 

ТОП-10 вишів за кількістю заяв

У Міністерстві освіти та науки назвали топ-10
університетів, до яких цього року подано найбільше заяв

на вступ.  Про це на брифінгу  розповів перший заступник

міністра освіти та науки Володимир Ковтунець, ...

УКРАЇНА і СВІТ

В Україну їде Лукашенко: говорити про

https://www.facebook.com/pavlo.rozenko/posts/1587881684607473?pnref=story
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269161-porosenko-pribuv-na-liniu-okupacii-rosieu-pivdennoi-osetii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2269730-gelsinska-komisia-ssa-vnesla-susenka-do-spisku-politvazniv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269682-malorosia-de-smih-a-de-slozi-v-maacni-glavi-dnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2269709-urad-sprostiv-poradok-vizdu-pravozahisnikiv-na-teritoriu-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2269602-cervonij-hrest-z-pocatku-roku-na-donbasi-znikli-bezvisti-106-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269663-vstupna-kampania-top10-visiv-za-kilkistu-zaav.html
https://www.ukrinform.ua/tag-osvita
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269203-v-ukrainu-ide-lukasenko-govoriti-pro-donbas-kordon-ta-ekonomiku.html
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В Україну їде Лукашенко: говорити про
Донбас, кордон та економіку

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 20-21 липня

здійснить офіційний візит в Україну. Про це

повідомляється на сайті глави білоруської держави.

Україна та Грузія готують амбітний
порядок денний на саміт "Східне
партнерство”

Україна та Грузія домовилися, зокрема, сформувати
амбітний порядок денний на саміт ініціативи ЄС "Східне
партнерство”, який пройде у листопаді у Брюсселі.

Кабмін затвердив угоду про військове
співробітництво з Туреччиною

Кабінет міністрів затвердив Угоду з урядом Турецької
Республіки про військово-фінансове співробітництво.
 Відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні уряду,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Молдова передала Україні "завгоспа"
підрозділу луганських бойовиків

Молдова передала Україні учасницю терористичної

організації "ЛНР". Про це повідомляє прес-центр

СБУ. Зокрема, як зазначається в повідомленні, ...

Держдума РФ ускладнила стягнення
українськими банками боргів кримчан

Російська Держдума ухвалила в третьому читанні закон,
який дає можливість врегулювати борги кримчан без
особистого спілкування з кредитором, через Фонд захисту
вкладників (ФЗВ).

Росія узаконила публічну відмову від
українського громадянства

Російська Держдума прийняла в третьому, остаточному
читанні великий пакет поправок, об'єднаних в один закон з
питань громадянства, серед поправок - спрощене
громадянство РФ для українців.

ЕКОНОМІКА

Делойт представила етапи реалізації
проекту з корпоратизації Енергоатому

Міжнародна консалтингова компанія «Делойт і Туш»
ознайомила керівництво РАЕС з цілями та етапами
реалізації проекту «Україна: Енергоатом - сталий
корпоративний розвиток».

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269203-v-ukrainu-ide-lukasenko-govoriti-pro-donbas-kordon-ta-ekonomiku.html
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-v-ukrainu-16683/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269655-ukraina-ta-gruzia-gotuut-ambitnij-poradok-dennij-na-samit-shidne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269422-kabmin-zatverdiv-ugodu-pro-vijskove-spivrobitnictvo-z-tureccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269697-moldova-peredala-ukraini-zavgospa-pidrozdilu-luganskih-bojovikiv.html
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3706#sthash.hO8lkaev.dpuf
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2269462-derzduma-rf-uskladnila-stagnenna-ukrainskimi-bankami-borgiv-krimcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269521-rosia-uzakonila-publicnu-vidmovu-vid-ukrainskogo-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269453-delojt-predstavila-etapi-realizacii-proektu-z-korporatizacii-energoatomu.html


19.07.2017 Єдина країна - Дайджест новин (19.07.17)

http://archive.sendpulse.com/c5b9d633/?_ga=2.165341183.1309047977.1500287532-14399128.1496749995 4/6

Данилюк обговорив з новим
представником МВФ виконання програми
фонду

Міністр фінансів Олександр Данилюк провів зустріч з
новим представником МВФ в Україні Гьостою Люнгманом
та обговорив подальшу співпрацю і кроки для успішного
виконання програми МВФ.

Україна скаржиться на дефіцит
білоруських дозволів на автоперевезення

Україна зацікавлена у знятті штучних обмежень на
міжнародні вантажні перевезення між Україною та
Білоруссю.

України вийшла у топ-50 за глобальним
індексом інновацій - Гройсман

Україна цьогоріч увійшла у топ-50 країн у Глобальному

індексі інновацій. Про це на засіданні уряду повідомив

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ...

В Україні утворять два державні концерни
в космічній галузі

Кабінет міністрів підтримав постанови щодо утворення
Державного концерну "Арсенал - сучасні космічні системи"
та Державного концерну "Зірка-Технології".

ЕКСКЛЮЗИВ

Прозоре отримання облігацій з
визначеним строком погашення ПДВ
вигідне для бізнесу - Ніна
Южаніна (Інтерв'ю)

13 липня 2017 року Верховна Рада України ухвалила зміни
до Закону України "Про Державний бюджет України на
2017 рік", ...

Я не включаю своїм дітям «Машу і
ведмедя» саме з ідеологічних міркувань -
Пилип Іллєнко (Інтерв'ю)

В Україні досі не вщухає скандал щодо вимоги одеської
організації «Совет общественной безопасности»
заборонити мультсеріал «Маша і ведмідь». 

СУСПІЛЬСТВО

«Кілометрові» черги в Крим – російський

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269164-daniluk-obgovoriv-z-novim-predstavnikom-mvf-vikonanna-programi-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269303-ukraina-skarzitsa-na-deficit-biloruskih-dozvoliv-na-avtoperevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269299-ukraini-vijsla-u-top50-za-globalnim-indeksom-innovacij-grojsman.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269383-v-ukraini-utvorat-dva-derzavni-koncerni-v-kosmicnij-galuzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269606-nina-uzanina-golova-komitetu-vr-z-pitan-podatkovoi-ta-mitnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2269344-pilip-illenko-golova-derzavnogo-agentstva-ukraini-z-pitan-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269721-kilometrovi-cergi-v-krim-rosijskij-mif-ci-ukrainska-realnist.html
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«Кілометрові» черги в Крим – російський
міф чи українська реальність? (Аналітика)

Це – міф, такий самий, як такий же минулорічний. Українці
стали більше їздити в Туреччину, а не в Крим. 

Кабмін затвердив план заходів щодо року
Японії в Україні

Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо
цьогорічного проведення року Японії в Україні.  Відповідне
рішення було ухвалене під час засідання уряду у середу,
повідомляє кореспондент Укрінформу. 

Отримувачів субсидій занесуть у
держреєстр

Кабінет міністрів створив Єдиний державний реєстр

отримувачів житлових субсидій. Відповідне рішення

ухвалено на засіданні уряду, повідомляє кореспондент

Укрінформу.

Держкомтелерадіо розробило проект
перетворення "Укртелефільму" на ПАТ

Державний комітет телебачення і радіомовлення
розробив проект урядової постанови "Питання
перетворення державного підприємства "Українська
студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" на публічне ...

Виноробню "Чизай" визнали однією з
кращих в Європі

Виноробний комплекс "Чизай" (м. Берегове, Закарпатська
область) визнано одним з кращих у Європі у рамках
виноробного конкурсу Bukkaljai Borfesztival (Угорщина).
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269385-kabmin-zatverdiv-plan-zahodiv-sodo-roku-aponii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269418-otrimuvaciv-subsidij-zanesut-u-derzreestr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2269490-derzkomteleradio-rozrobilo-proekt-peretvorenna-ukrtelefilmu-na-pat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2269295-vinorobnu-cizaj-viznano-odnieu-z-krasih-v-evropi.html
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