27.07.2017

Єдина країна - Дайджест новин (27.07.17)

Єдина країна - Дайджест новин (27.07.17)

ТОП
Siemens чекає відповіді РФ на пропозицію
викупити “скандальні” турбіни
У Німеччині не тільки уряд, а й підприємницькі структури
очікують від російської влади і бізнес-партнерів вирішення
ситуації з незаконною поставкою турбін німецького
концерну Siemens до анексованого Криму.

Трамп може ветувати закон із санкціями
проти РФ, щоб запропонувати жорсткіші
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість
застосувати право вето на законопроект, що містить санкції
проти Росії та обмеження його повноважень щодо їх
скасування, для того, щоб запропонувати Конгресу більш
жорстке покарання для РФ.

НАТО дає Україні €40 мільйонів на сфери
командування, кіберзахисту та
медреабілітації
Заступник генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер та
спеціальний представник Державного департаменту США з
питань України Курт Волкер висловили величезне
занепокоєння ситуацією на сході України...
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АП: Порошенко підписав указ про
припинення громадянства Саакашвілі
В
Адміністрації
Президента
України
підтвердили
інформацію про підписання главою держави указу про
припинення громадянства Міхеїла Саакашвілі.

УКРАЇНА і СВІТ
Німецьке агентство з мереж оцінило
перспективи Nord Stream
Федеральне агентство з мереж вважає ризикованими
проекти в рамках «Північний потік» і не рекомендує
займатися ними.

Членство в ЄС і НАТО: експерт назвав
“домашню роботу” на 10 років
Зовнішні чинники, зокрема внутрішня криза в ЄС та
відсутність консенсусу серед членів НАТО, є насамперед
перешкодою для членства України в цих структурах.

Французька ENGIE отримає ліцензію на
торгівлю газом в Україні
НКРЕКП планує видати дочірній компанії французької
ENGIE ліцензію на право провадження господарської
діяльності з постачання природного газу на території
України.

Американці підвищуватимуть стійкість
енергетичної системи України
До розробки Плану забезпечення стійкості енергетичної
системи України будуть залучені експерти зі США.

УКРАЇНА
АТО: за день один загиблий і четверо
поранених
Сьогоднішній день у зоні АТО вчергове показав, що
російсько-терористичні
формування
не
збираються
дотримуватись мирних домовленостей...

Порошенко змінив представника України
при ОЧЕС
Президент Петро Порошенко призначив Олександра
Гамана
представником
України
при
Організації
Чорноморського економічного співробітництва.

Нафтогаз vs Merchant: НАК шукає юристів
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для завершення 15-річного суду
"Нафтогаз" оголосив торги на закупівлю юридичних послуг
для захисту прав та інтересів компанії під час
урегулювання спору в Європейському суді з прав людини з
американською корпорацією "Merchant International".

Саакашвілі оскаржить позбавлення його
громадянства України
Захист
екс-голови
Одеської
обласної
державної
адміністрації Михайла Саакашвілі подасть позов до
Президента України Петра Порошенка з приводу
позбавлення Саакашвілі українського громадянства.

“Гуманітарка” з Росії: прикордонники
повідомляють про грубі порушення норм
Російська сторона у четвер , 27 липня, в односторонньому
порядку здійснила оформлення чергового (шістдесят
сьомого), так званого, «гуманітарного конвою».

ЕКОНОМІКА
У
Мінсоцполітики
назвали
умови
автоматичного продовження субсидій
Автоматично
субсидії
не
перепризначатимуться
громадянам, які мають прострочену заборгованість за
житлово-комунальні послуги за два і більше місяців.

Товарообіг між Україною та Японією зріс
майже на 40% - Кубів
Товарообіг між Україною та Японією за 4 місяці 2017 року
зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд зобов'язав Кабмін компенсувати
"Нафтогазу" збитки від поставок газу
населенню
На відшкодування, згідно з законодавством, НАК може
розраховувати як компанія, що виконує спецзобов'язання з
постачання газу.

Горбатюк доповів Луценку про злочини
його заступника
Керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури
Сергій Горбатюк написав на ім`я генпрокурора заяву про
злочин заступника генпрокурора з питань слідства Юрія
Столярчука.
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Захист Полякова оскаржив “незаконне”
рішення суду про браслет і паспорти
Адвокат нардепа Максима Полякова подав скаргу до
Апеляційного суду Києва з проханням скасувати ухвалу
Солом'янського районного суду...

Проект “Я маю право”: Мін’юст створить
реєстр порушників
Міністерство
юстиції
створить
в
Україні
загальноукраїнський публічний реєстр порушників прав
громадян і моніторитиме покарання тих, хто потрапить до
цього реєстру.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Російський "Меморіал"
Сущенка і готує заяву

розглядає

лист

Учасник і координатор російського правозахисного центру
"Меморіал" Сергій Давідіс заявив, що лист журналіста
Укрінформу Романа Сущенка, незаконно затриманого у
Москві, отриманий і розглядається.

Справа Хізб ут-Тахрір: російська "феміда"
збільшила вирок Зейтуллаєву до 15 років
У Верховному суді РФ під час розгляду апеляції у справі
Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в створенні
організації Хізб ут-Тахрір у Севастополі, йому ухвалили
вирок - 15 років позбавлення волі.

ЕКСКЛЮЗИВ
Інтерв'ю з Орестом Дейчаківським
Санкції проти Росії - це сильний меседж Конгресу для
Трампа...

Щоб Москві було легше обзивати Київську
Русь – «Древнерусским государством»…
Цей печальний висновок випливає з того, що у столиці
збираються залити бетоном розкоп древньої вулиці

СУСПІЛЬСТВО
"Землю" Довженка безкоштовно покажуть
у США
Фільм Олександра Довженка "Земля", який став вершиною
українського кінематографу, безкоштовно продемонструють
7 серпня жителям Чикаго.

http://archive.sendpulse.com/c190773b/?_ga=2.62960104.653201241.1501016554-1479716340.1501016554

4/6

27.07.2017

Єдина країна - Дайджест новин (27.07.17)

Нацрада визначила 5 телерадіокомпаній
для мовлення на окупований Крим
Нацрада з питань ТБ і радіомовлення підбила підсумки
конкурсу на багатоканальне мовлення з використанням 50
телевізійного каналу (стандарт DVB-T2) у с. Чонгар
Херсонської області.

Яна Мельник стала дворазовою
чемпіонкою Дефлімпіади-2017
Дев'ятий день XXIII літніх Дефлімпійських ігор у турецькому
місті Самсун розпочався для збірної України "золотом" та
двома "бронзами" у змаганнях зі спортивного орієнтування.

Українки-гвинтівочниці виграли "срібло"
чемпіонату Європи у стрільбі з 3-х
положень
Жіноча збірна України стала срібним призером у п'ятий
день чемпіонату Європи-2017 з кульової стрільби в Баку
(Азербайджан).

Месенджер WhatsApp: кількість
користувачів сягнула одного мільярда за
день
Кількість людей, які щодня користуються мобільним
додатком для обміну повідомленнями WhatsApp сягнула
одного мільярда.

Японці використають Чорнобильську зону
як унікальну еколабораторію
Українські та японські експерти проведуть дослідження на
території Чорнобильської зони.
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вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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