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Єдина країна - Дайджест новин (21.07.17)

ТОП

Російська агресія вже забрала життя 11
тисяч українців - Президент

З початку російської агресії загинули вже 11 тисяч
українців, як військових, так і цивільних.  Про це заявив
Президент України Петро Порошенко за результатами ...

Порошенко: Лукашенко запевнив, що

Білорусь не використають для агресії

проти України

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко
запевнив, що територія його країни ніколи не стане ...

Siemens назвав чотири кроки для виходу
зі скандалу з турбінами в Криму

Після незаконного переміщення з Краснодарського краю
Росії до окупованого Криму турбін Siemens німецький
концерн планує зробити чотири кроки для відновлення
своєї ділової репутації.

Малоймовірно, що ця Рада скасує
недоторканність, – автор законопроекту

(Ексклюзив)

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270911-rosijska-agresia-vze-zabrala-zitta-11-tisac-ukrainciv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270909-bilorus-ne-vikoristaut-dla-agresii-proti-ukraini-lukasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2270744-siemens-nazvav-cotiri-kroki-dla-vihodu-zi-skandalu-z-turbinami-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2271116-malojmovirno-so-ca-rada-skasue-nedotorkannist-avtor-zakonoproektu.html
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(Ексклюзив)

Депутат Верховної Ради Юрій Левченко (позафракційний)
вважає малоймовірним, що діючий парламент проголосує
за новий законопроект про скасування депутатської
недоторканності.

Українці здобули вже 15 нагород на
Дефлімпіаді-2017

У третій день XXIII літніх Дефлімпійських ігор у турецькому
місті Самсун скарбничка збірної України поповнилася вже
чотирма нагородами.

Кабмін назвав обсяг держзамовлення на
вступну кампанію-2017

Кабінет міністрів оприлюднив обсяги державного
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році.

УКРАЇНА і СВІТ

Порошенко підтвердив готовність України
постачати електрику в Білорусь

Президент Петро Порошенко заявив, що під час зустрічі з
Президентом Білорусі Олександром Лукашенком
підтвердив готовність України постачати електроенергію в
Білорусь...

Україна та Грузія створять СП для
управління поромами Укрзалізниці

ПАТ "Українська залізниця" та АТ "Грузинська залізниця"
створять підприємство для спільного управління
поромами УЗ на Чорному морі.

Українсько-білоруська комісія має
завершити демаркацію кордону -
Порошенко

Спільна українсько-білоруська демаркаційна комісія
отримала доручення завершити процес правового
оформлення кордону між Україною і Білоруссю.

Італія в ОБСЄ закликала до втілення
Мінських угод

Під час головування у ОБСЄ Італія усіляко сприятиме
установленню миру в України. Про це заявив міністр
закордонних справ Італії Анджеліно Альфано, виступаючи
перед Постійною Радою ОБСЄ у Відні, ...

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2271116-malojmovirno-so-ca-rada-skasue-nedotorkannist-avtor-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2271072-ukrainci-zdobuli-vze-15-nagorod-na-deflimpiadi2017.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270686-kabmin-nazvav-obsag-derzzamovlenna-na-vstupnu-kampaniu2017.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2270933-porosenko-pidtverdiv-gotovnist-ukraini-postacati-elektriku-v-bilorus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2271085-ukraina-ta-gruzia-stvorat-sp-dla-upravlinna-poromami-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2271014-ukrainskobiloruska-komisia-mae-zaversiti-demarkaciu-kordonu-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270667-italia-v-obse-zaklikala-do-vtilenna-minskih-ugod.html


21.07.2017 Єдина країна - Дайджест новин (21.07.17)

http://archive.sendpulse.com/1fecca03/?_ga=2.89635228.623203421.1500639181-1568125602.1500639181 3/7

МВС поглибить співпрацю з Францією у
сфері цивільної безпеки - Аваков

Міністерство внутрішніх справ України поглибить
співпрацю з Францією у сфері цивільної безпеки. 

УКРАЇНА

Доба в АТО: п'ятеро загиблих, восьмеро
поранених, один - у полоні

За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій загинули
пятеро українських військових, а восьмеро - отримали
поранення.

РФ може використати навчання
"Запад-2017" для агресії проти Європи -
Полторак

Росія може використати свої навчання з Білоруссю
“Запад-2017”, щоб почати агресію не лише проти
України, але й проти країн Європи.

Луценко розповів про підвищення зарплат
прокурорів. Його теж зросте – на 30%

Зарплати у прокурорів та слідчих зростуть на 70% у разі
набрання чинності відповідного закону. Про це заявив під
час наради в Харкові генпрокурор Юрій Луценко, ....

Апеляційний суд відмовив Курченку: ОПЗ
конфіскований на користь держави

Апеляційний суд Одеської області відмовив у відкритті
апеляційного провадження за скаргами представників ПАТ
"Одеський нафтопереробний завод", ТОВ "Енергія і газ
Україна" та представника безпосередньо Сергія Курченка.

Сумісництво Ляшка: НАЗК оприлюднило
докази у закритій судом справі

Нацагентство із запобігання корупції оприлюднило докази,
котрі, на переконання відомства, свідчать про сумісництво
Олегом Ляшком посади народного депутата України з
роботою керівника газети

Державіаслужба може призупинити дію
сертифіката "Анда Ейр" з міркувань
безпеки

Державна авіаційна служба України з 25 липня може
призупинити дію сертифіката експлуатанта "Анда Ейр" з
міркувань безпеки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270772-mvs-poglibit-spivpracu-z-francieu-u-sferi-civilnoi-bezpeki-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2270781-doba-v-ato-patero-zagiblih-vosmero-poranenih-odin-u-poloni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270725-rf-moze-vikoristati-navcanna-zapad2017-dla-agresii-proti-evropi-poltorak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270818-lucenko-rozpoviv-pro-pidvisenna-zarplat-prokuroriv-jogo-tez-zroste-na-30.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2271163-apelacijnij-sud-vidmoviv-kurcenku-opz-konfiskovanij-na-korist-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2271145-sumisnictvo-laska-nazk-opriludnilo-dokazi-u-zakritij-sudom-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2270757-derzaviasluzba-moze-prizupiniti-diu-sertifikata-anda-ejr-z-mirkuvan-bezpeki.html
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Супержорсткими штрафами “свинячий”
менталітет не викоріниш (Аналітика)

Укрінформ вирішив спрогнозувати ефективність нових
“драконівських” штрафів за сміття на вулиці. Днями у
Верховну Раду зареєстровано законопроект № 6730 про ...

ПРАВОПОРЯДОК

Справа на 350 мільйонів: Генпрокуратура
викрила оборудку на “Мотор Січ”

Генеральна прокуратура спільно з Нацполіцією викрила
злочинну схему розтрати коштів ПАТ «Мотор Січ»,
службові особи якого придбали цінні

Полякову обрали заставу - 304 тисячі

Суд визначив заставу нардепу Максиму Полякову в розмірі
304 тисяч гривень. Про це повідомляє кореспондент
Укрінформу. 

Розенблату наділи електронний браслет у
Житомирі - САП

Народному депутату Бориславу Розенблату наділи

електронний браслет. Про це у Солом'янському райсуді

Києва заявив прокурор САП Максим Кравченко, ...

Правоохоронці затримали ще одного екс-
беркутівця, суд уже сьогодні

Правоохоронці затримали колишнього спецназівця
підрозділу "Беркут" за підозрою у нападі на активістів
"Автомайдану" 2014 року.

ПРАВА ЛЮДИНИ

Корінні народи Криму закликають Київ і
Москву підтримати їхні права

Корінні народи і правозахисні організації висловили
солідарність з корінними народами України (Криму):
кримськими татарами, караїмами ...

До Сущенка можуть пустити родичів -
Фейгін

Адвокат ув'язненого в Москві українського журналіста
Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що його
підзахисний вже зробив два телефонні дзвінки родичам,

тепер вирішується питання з побаченням.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2271110-superzorstkimi-strafami-svinacij-mentalitet-ne-vikorinis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2270861-sprava-na-350-miljoniv-genprokuratura-vikrila-oborudku-na-motor-sic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270930-polakov-obrali-zastavu-304-tisaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270846-rozenblatu-nadili-elektronnij-braslet-u-zitomiri-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270795-pravoohoronci-zatrimali-se-odnogo-eksberkutivca-sud-uze-sogodni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2270774-korinni-narodi-krimu-zaklikaut-kiiv-i-moskvu-pidtrimati-ihni-prava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2271037-do-susenka-mozut-pustiti-rodiciv-fejgin.html
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тепер вирішується питання з побаченням.

Захист "кримського диверсанта"
Сулейманова домігся зняття частини
звинувачень

Прокуратура окупаційної влади Криму відмовилася від
частини звинувачень, що надумано пред'являють так
званому українському диверсанту Редвану Сулейманову.

ЕКСКЛЮЗИВ

У Вікіпедії теж іде війна. Гібридна
(Аналітика)

В російській Вікіпедіїі 93-тя бригада ЗСУ воює «в стані
алкогольного сп’яніння», і Анна Ярославна - «русская»..

Гіркін і Навальний: коли анонс гарячіший
за подію (Аналітика)

Безславні дебати терориста і опозиціонера. Півтора тижні
тому міжнародний терорист і військовий злочинець Ігор
Гіркін чогось викликав на спір російського опозиціонера
Олексія Навального.

Загострення на Донбасі: Коли політики
мають слухати генералів (Аналітика)

Якщо ворог пре танками, то не може бути поважних
причин, щоб наші солдати відповідали лише автоматами 
Дві доби – 19 і 20 липня - на фронті було особливо гаряче

СУСПІЛЬСТВО

Окупанти створили для росЗМІ штучну
картинку напливу туристів до Криму -
ДПСУ

Сьогодні прикордонники Бердянського загону, які несуть
службу в контрольному пункті "Чонгар", укотре
зафіксували повільний пропуск з боку окупантів
транспортних засобів 

Держспоживслужба прокоментувала
масове отруєння дітей у Бердянську

Станом на ранок п'ятниці до інфекційного відділення
госпіталізовано 22 дитини з дитячого закладу санаторного
типу "Лазурний" на Запоріжжі, де було зареєстровано
спалах гострого інфекційного захворювання.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2271120-zahist-krimskogo-diversanta-sulejmanova-domigsa-znatta-castini-zvinuvacen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270855-u-vikipedii-tez-ide-vijna-gibridna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270929-girkin-i-navalnij-koli-anons-garacisij-za-podiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2270699-davna-pic-sucasnij-smerc-i-problema-z-partizanami-pro-so-u-lipni-govorili-v-cernigovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2270853-okupanti-stvorili-dla-roszmi-stucnu-kartinku-naplivu-turistiv-do-krimu-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270624-derzspozivsluzba-prokomentuvala-masove-otruenna-ditej-u-berdansku.html
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Київське “Плесо” забороняє купатися на
всіх своїх пляжах

Комунальне підприємство "Плесо" заборонило купатися

на усіх 11 пляжах Києва. Про це повідомляє сайт

підприємства.

У раціоні українців м'яса та фруктів менше
норми - експерт

Середньостатистичний українець на рік з'їдає на 15%
продуктів більше за європейця, однак не доїдає життєво
важливих продуктів, таких, як м'ясо та фрукти.

Розмір стипендії уперше дорівнює
прожитковому мінімуму - Гриневич

Зміни у системі нарахування стипендій студентам
дозволило підвищити її до рівня прожиткового
мінімуму. Про це міністр освіти та науки Лілія Гриневич
сказала в інтерв'ю газеті "День". 

Укравтодор: Час Великої окружної дороги
навколо Києва ще не настав

У Держагентстві автомобільних доріг України
("Укравтодор") вважають несвоєчасним проект
будівництва Великої окружної дороги навколо Києва.

Громадян хвилюють актуальні питання у
сфері будівництва - Урядовий контактний
центр

Сфера будівництва є найбільш розвиненим і активним
сектором економіки нашої держави. Вистачить лише
погляду на вікна зведених новобудов у населених пунктах 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2270719-kiivske-pleso-zaboronae-kupatisa-na-vsih-svoih-plazah.html
http://pleso.org/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2270903-u-racioni-ukrainciv-masa-ta-fruktiv-mense-normi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270885-rozmir-stipendii-uperse-dorivnue-prozitkovomu-minimumu-grinevic.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo-litnya-shkola-zhurnalistyky/shchob-krytychno-myslyty-potribno-maty-cinnisnu
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2270876-ukravtodor-cas-velikoi-okruznoi-dorogi-navkolo-kieva-se-ne-nastav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2271129-gromadan-hviluut-aktualni-pitanna-u-sferi-budivnictva-uradovij-kontaktnij-centr.html
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