24.07.2017

Єдина країна - Дайджест новин (24.07.17)

Єдина країна - Дайджест новин (24.07.17)

ТОП
Порошенко закликав Путіна негайно
припинити агресію проти України
Президент України Петро Порошенко під час телефонної
конференції у “нормандському форматі” закликав Росію
негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на
окуповані території України.

У Канаді збирають підписи за посилення
санкцій проти Росії
У федеральному парламенті Канади триває збір підписів
за петицію, яка закликає уряд розширити санкції проти
Росії.

Нормандська четвірка: Порошенко заявив
про важливість введення на Донбас місії
ООН
Президент України Петро Порошенко під час телефонної
конференції у "нормандському форматі" наголосив на
важливості введення на Донбас миротворчої місії ООН.

Державні
пакети
акцій
восьми
енергокомпаній виставили на продаж
Фонд держмайна України оголосив початок проведення
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Фонд держмайна України оголосив початок проведення
аукціонів з підвищенням ціни з продажу пакетів акцій 7
енергокомпаній. Про це повідомляється на сайті ФДМУ.

Розенблат
відмовляється
закордонний паспорт

здати

Народний депутат Борислав Розенблат заявив про
відмову здати закордонний паспорт. Про це він повідомив
на своїй сторінці у Facebook.

Субсидії на новий опалювальний сезон
призначатимуться
"автоматом"
Мінсоцполітики
Перепризначення субсидій на житлово-комунальні послуги
на наступний опалювальний період здійснюється в
автоматичному режимі, без необхідності повторного
звернення громадян.

УКРАЇНА і СВІТ
Reuters: Берлін закликає ЄС запровадити
санкції проти Росії через "кримські"
турбіни
Німеччина закликала країни Євросоюзу запровадити нові
санкції проти Росії через поставки турбін Siemens до
окупованого Криму.

Меркель і Макрон наголосили, що заяви
про "Малоросію" - неприпустимі
Президент Франції Еммануель Макрон та Федеральний
канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосили на
неприпустимості
будь-яких заяв,
що
підривають
територіальну цілісність України, зокрема щодо ...

Порошенко
на
"нормандських
переговорах" нагадав про Сенцова та
Сущенка
Президент України Петро Порошенко під час телефонної
конференції у "нормандському форматі" вчергове закликав
Росію негайно звільнити українських заручників на
території РФ.

Посол Британії: Безпека України — це
безпека Європи
Україна

є

пріоритетом

для

Британії

у

зовнішній
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Україна є пріоритетом для Британії у зовнішній
політиці. Про це заявила посол Великої Британії в Україні
Джудіт Гоф під час прес-конференції на борту есмінця
Королівських ВМС Великої Британії DUNCAN, який в ...

На "нормадських переговорах"
Путін не перейшов на англійську

лише

Президент Російської Федерації Володимир Путін єдиний
із лідерів "нормандської четвірки" не перейшов під час
переговорів на англійську мову. ...

Росія готує тендер на будівництво ще
однієї електростанції у Криму
Міністерство енергетики РФ готує новий тендер на
спорудження ще однієї електростанції в окупованому
Криму. Про це повідомляє Meduza. "Росія має намір
оголосити новий тендер на спорудження електростанції у

УКРАЇНА
Українська сторона СЦКК:
бойовики
застосують новий вид забороненої зброї
Українська сторона Спільного центру з контролю і
координації отримала дані про підготовку до використання
бойовиками "ДНР" нового виду забороненої зброї.

Гройсман наполягає: Рада має ухвалити
пенсійну реформу у вересні
У вересні поточного року Верховна Рада має ухвалити
пенсійну реформу задля збільшення пенсій українським
пенсіонерам з 1 жовтня 2017 року.

Політика США щодо ситуації на Донбасі
поступово змінюється - Ар'єв
Політика Сполучених Штатів Америки щодо ситуації на
Донбасі та допомоги Україні поступово змінюється. Про це
заявив народний депутат, голова підкомітету з питань
міжпарламентських зв'язків, ...

ПРАВОПОРЯДОК
Податківці прийшли з обшуками на 41
спиртзавод
Податкова міліція разом із Генпрокуратурою проводять
обшуки на 41 спиртзаводі з метою припинення
протиправної діяльності у сфері незаконного виробництва
та реалізації підакцизної продукції.
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та реалізації підакцизної продукції.

Адвокати Полякова заявляють, що нардеп
не надягатиме браслет - САП
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закликали
народного депутата Максима Полякова вийти на зв'язок із
детективами НАБУ і прибути до поліції для того, щоб
надягнути електронний браслет.

Суд арештував вилучені
Розенблата $200 тисяч

в

охоронця

Солом'янський районний суд ухвалив рішення про арешт
200 тисяч доларів, які були вилучені під час затримання в
охоронця народного депутата України Борислава
Розенблата Богуслава Ярощука.

Штепу залишили за гратами ще на два
місяці
Ленінський райсуд Харкова ще на два місяці продовжив
арешт
екс-мера
Слов'янська
Нелі
Штепи,
яка
обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність
та недоторканість України та участі у ...

Суд проти Кернеса відклали до кінця
серпня
Засідання Київського райсуду Полтави у справі
Харківського міського голови Геннадія Кернеса та двох
його охоронців, які обвинувачуються у викраденні,
тортурах і погрозі вбивством двох активістів ...

СУСПІЛЬСТВО
Польські трамваї у Києві: це лише початок
(Аналітика)
Їх переваги - пристосованість для пасажирів з
обмеженими можливостями, високий рівень безпеки і
комфорт. Польська компанія PESA Bydgoszcz кілька днів ...

До Криму з материкової України стали
їздити ще менше
Пасажиротранспортний потік до анексованого Росією
Криму з материкової частини України поступово
знижується. Про це повідомляє Державна прикордонна
служба України у Tвіттері.

Ажіотаж

з

біометричними

паспортами

спаде у серпні - міграційна служба
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спаде у серпні - міграційна служба

Ажіотаж довкола отримання біометричних паспортів в
Україні спаде через один-два тижні, одночасно зі
зменшенням туристичного ажіотажу. Про це заявив у
коментарі для Радіо Свобода речник ДМСУ ...

Кириленко про виступ
окупованому Криму: Це
України

Кустуриці в
неповага до

Віце-прем'єр-міністр
В'ячеслав
Кириленко
засудив
сербського режисера і музиканта Еміра Кустуриці за
виступ в окупованому Росією Криму, наголосивши, що
справжній митець так не повинен діяти.

Україна здобула
Дефлімпіаді-2017

вже

35

медалей

на

У шостий день XXIII літніх Дефлімпійських ігор у
турецькому місті Самсун скарбничка збірної України
поповнилася 35-ю нагородою. Її володарем став каратист
В'ячеслав Новіков, повідомляє, Укрінформ.
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