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ТОП
Ескалація в АТО:
українських воїнів

загинули

дев'ятеро

Українські війська зазнали важких втрат на Донбасі:
загинули дев'ятеро бійців АТО. Про це на брифінгу ...

МВФ відклав вимогу
реформи в Україні

щодо

земельної

Міжнародний валютний фонд не виносить як обов'язкову
вимогу щодо прийняття земельної реформи в Україні для
виділення наступного ....

«Епоха лазерної зброї»: як фантазери
вигадали сенсацію (Аналітика)
США випробували високоефективну лазерну зброю. Але
зовсім не вперше і, взагалі - все набагато серйозніше. 18
липня з’явилась і почала активно розповсюджувалась
неправдива – це легко довести ...

НАЗК перевірить е-декларації Тимошенко
за 2015 і 2016 роки
Національне агентство

з питань запобігання корупції

проведе повну перевірку е-декларацій голови фракції
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проведе повну перевірку е-декларацій голови фракції
"Всеукраїнське об'єднання ...

УКРАЇНА і СВІТ
У ЄС схвалили проект змін щодо
імплементації
фітосанітарного
законодавства України
Рада ЄС затвердила проект змін до Додатку V Угоди про
асоціацію, яким передбачено встановити перелік
санітарних та фітосанітарних норм ЄС, до яких Україна ...

Порошенко зустрінеться з Лукашенком
завтра опівдні
Президент України Петро Порошенко у четвер опівдні
проведе переговори з Президентом Республіки Білорусь
Олександром Лукашенком.

Проект "Малоросія" може призвести до
знищення "Л/ДНР" – німецький експерт
"Малоросія", яку "оголосив" ватажок донецьких бойовиків
Олександр Захарченко на початку тижня, не просто є
нежиттєздатною ідеєю, а й може призвести до
нівелювання самих "Л/ДНР".

Трамп розповів про розмову з Путіним під
час вечері на G20
Президент США Дональд Трамп заявив, що друга його
розмови із президентом Росії Володимиром Путіним на
полях саміту “Великої двадцятки”, в основному, була
обміном "люб'язностями".

Посол США Марі Йованович зустрілася з
командою Суспільного мовлення
Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Марі
Йованович зустрілась з новообраним правлінням
Суспільного мовлення в Україні та відвідала телеканал
UA:Перший.

Безвіз: кордон з ЄС перетнули вже понад
120 тисяч українців
За час дії безвізового режиму кордон з ЄС перетнуло
понад 120 тис. українців, а відмовили у в'їзді до країн
Євросоюзу за цей період 51 особі.
http://archive.sendpulse.com/4a5e058d/?_ga=2.161661820.1309047977.1500287532-14399128.1496749995
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Через скандал із Siemens звільнили
директора російських "Силових машин"
Рада директорів компанії "Силові машини" припинила
повноваження гендиректора Романа Філіппова. Про це
повідомляє BBC Україна.

УКРАЇНА
МОЗ скасувало
спеціалістів

інститут

позаштатних

Міністерство охорони здоров'я скасувало інститут
позаштатних спеціалістів, натомість експертну оцінку з
різних питань надаватимуть групи експертів..

Реєстр "Доступних ліків" розширять до 5
серпня
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко доручив
Міністерству охорони здоров'я розширити реєстр
препаратів у рамках програми "Доступні ліки" до 5 серпня
цього року.

Кіберполіція не виключає повторення
хакерської атаки за тиждень-два
Кіберполіція не виключає, що існує вірогідність
повторення масштабної кібератаки. Про це на круглому
столі в Інституті Горшеніна сказав старший інспектор з
особливих

УЗ запустила мобільний додаток
замовлення квитків на iPhone

для

Укрзалізниця 20 липня запустила додаток з продажу
залізничних квитків для мобільних пристроїв на базі
іOS. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook
очільник відомства Войцех Балчун

ЕКОНОМІКА
Мінфін та ПриватБанк створюватимуть
систему верифікації бюджетних виплат
Міністерство фінансів України та ПриватБанк підписали
меморандум та створюватимуть в Україні єдину систему
верифікації бюджетних виплат.

Гройсман: Уряд планує закласти в
бюджеті
1
мільярд
на
розвиток
фермерства
Восени, при обговоренні бюджету країни на 2018 рік, уряд
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Восени, при обговоренні бюджету країни на 2018 рік, уряд
внесе пропозицію закласти в ньому не менше мільярда
гривень на розвиток фермерського господарства

ПРАВОПОРЯДОК
Біля "Чернігівської" вбили російського
злочинця - МВС
Чоловік, якого вбили на паркувальному майданчику біля
ТРЦ «Проспект», що знаходиться біля станції метро
Чернігівська у Києві, був ...

САП назвала дату суду щодо нардепа
Полякова
У п’ятницю, 21 липня, суд обиратиме запобіжний захід
народному
депутату
Максиму
Полякову,
який
підозрюється в отриманні хабара.

У МВС сказали, коли буде новий звіт про
вбивство Шеремета
МВС може представити новий звіт щодо результатів
розслідування справи про вбивство журналіста Павла
Шеремета у другій половині року ...

ЗМІ назвали десятки імен італійських
найманців і пособників "Л/ДНР"
У складі незаконних збройних формувань на боці "Л/ДНР"
воювали і воюють, щонайменше, близько 30 громадян
Італії.

ЕКСКЛЮЗИВ
Джон
Хантсман:
(Аналітика)

Посол-реаніматолог

Хантсману доведеться виконувати непросте завдання –
поєднувати жорстку американську політику щодо Росії з
виконанням прямих розпоряджень Трампа

Sеа Breeze -2017: морпіхи десантувались
на Дунаї і звільнили від "терористів"
аеропорт (Аналітика)
Істотна відмінність цьогорічого навчання полягає в тому,
що проводяться операції у режимі "free play" ...
http://archive.sendpulse.com/4a5e058d/?_ga=2.161661820.1309047977.1500287532-14399128.1496749995

4/6

20.07.2017

Єдина країна - Дайджест новин (20.07.17)

СУСПІЛЬСТВО
Науковці
КПІ
розробили
найбільш
ефективний у світі тепловий насос Порошенко
Науковці НТУУ КПІ здійснили низку сучасних розробок у
сфері
енергоефективності,
включаючи
"найбільш
ефективний у світі тепловий насос".

Бути чи не бути земельній реформі?
(Аналітика)
Твердження про начебто відкладання реформи не має під
собою реального підгрунтя. Інформація, що начебто під
час перебування в США Президент України Петро
Порошенко ...

Дніпро
перетворюється
болото" - експерт

на

"стояче

Річка Дніпро перегороджена дамбами і майже позбавлена
власної течії, що сприяє швидшому прогріванню води і
викликає бурхливе зростання фітопланктону.

Рада
може
узаконити
кримінальну
відповідальність для адмінів “груп смерті”
Верховній Раді пропонують узаконити кримінальну
відповідальність за доведення до самогубства через
"групи смерті" у соцмережах.

В Україні з початку року на ботулізм
захворіли 90 осіб, дев’ятеро – померли
Цього року в Україні зафіксовано 90 випадків
захворювання на ботулізм, дев'ять з яких закінчилися
летально. Про це повідомляє прес-служба Міністерства
охорони здоров'я ...

Група AccorHotels відкриє перший готель
під брендом Mercure в Києві
Готель на 160 номерів різних категорій пропонує гостям
найвищий
рівень
обслуговування
відповідно
до
міжнародних стандартів мережі Mercure.
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