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ТОП
Лист Януковича до Путіна є офіційним
документом ООН - прокурор
Сторона обвинувачення в судовому процесі у справі про
держзраду Віктора Януковича переконана в автентичності
листа екс-президента до президента РФ...

Ситник розповів про арешти і 19 справ
проти Укрзалізниці
Національне
антикорупційне
бюро
розслідує
19
кримінальних справ за фактом корупції на ПАТ
"Укрзалізниця".

Омелян пояснив 900% надбавок до
зарплати головного "дорожника"
Омелян назвав рішення міністерства про надбавку в обсязі
900% до зарплати Славоміра Новака антикорупційним
запобіжником.

Стратегія розвитку «Укзалізниці",
розроблена за Балчуна, буде прийнята
Проект стратегії ПАТ "Укрзалізниця", над яким працював
екс-керівник компанії Войцех Балчун, все-таки буде
прийнятий.
http://archive.sendpulse.com/751f06f1/?_ga=2.191798058.1878092076.1502252543-1525656447.1502252543
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У НАБУ формують підрозділ, що
опікуватиметься "оборонкою" - Ситник
Національне антикорупційне бюро формує підрозділ, який
спеціалізуватиметься на сфері оборони.

Насіров не може стати до роботи без
рішення уряду - ДФС
Тимчасово відсторонений від посади Роман Насіров не
може стати до виконання обов’язків голови Державної
фіскальної служби без відповідного рішення уряду.

Україна все робитиме, щоб витягнути
Чийгоза та інших політв’язнів - Порошенко
Українська влада продовжуватиме робити все, щоб
звільнити незаконно затриманого в окупованому Криму
Ахтема Чийгоза та всіх інших політичних в’язнів Кремля.

Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ
Бойовики "ДНР" обстріляли безпілотник
моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Спеціальної

УКРАЇНА І СВІТ
Спецпредставник США по Україні
зустрінеться з Сурковим
Зустріч спецпредставника Держдепартаменту США по
Україні з помічником президента РФ Владиславом
Сурковим відбудеться в другій половині серпня.

У Литві розкрили мережу торгівлі людьми:
українців продавали у Британію
Литовські прикордонники із зарубіжними колегами розкрили
міжнародну мережу торгівлі людьми...

Світовий банк користуватиметься ProZorro
для закупівель під свої проекти в Україні
Світовий банк за результатами оцінки функціонування
електронної системи публічних закупівель ProZorro визнав,
що може використовувати цю платформу...

Ситуація на ринку яєць ЄС не
http://archive.sendpulse.com/751f06f1/?_ga=2.191798058.1878092076.1502252543-1525656447.1502252543
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пришвидшить їх експорт з України
Українські експортери яєчної продукції не мають значних
перспектив для збільшення обсягів поставок на ринки
Європейського Союзу, адже є обмеження по квотах.

Mail.Ru оцінила втрати від виходу з
України у $ 13,3 мільйона
Російський холдинг Mail.ru оцінює негативний ефект від
заборони роботи на українському ринку в 1,5 відсотка від
виручки за 2017 рік.

УКРАЇНА
АТО: бойовики обстріляли саперів, що
обстежували дорогу перед приїздом Хуга
Бойовики обстріляли українських саперів, що у районі
Талаківки
обстежували
дорогу
перед
приїздом
спостерігачів ОБСЄ. Одного військового поранено.

ОБСЄ: бойовики
спостерігачів

в

ОРДО

затримали

В
ОРДО
бойовики
сьогодні
затримали
патруль
спостерігачів ОБСЄ та перешкоджали його роботі у селі
Пікузах, де раніше був збитий безпілотник місії.

Порошенко нагородив військових ЗСУ та
Нацгвардії
Президент
України
Петро
Порошенко
відзначив
державними нагородами 36 військовослужбовців ЗСУ та 12
представників Нацгвардії.

Уряд офіційно
Супрун

звільнив

заступницю

Кабінет міністрів звільнив Оксану Сивак з посади
заступника міністра охорони здоров'я України з питань
європейської інтеграції.

Червоний Хрест повіз на непідконтрольну
Донеччину 121 тонну гуманітарки – ДПСУ
МКЧХ направив на непідконтрольну українській владі
територію Донецької області сім вантажівок із гуманітарною
допомогою загальною вагою близько 121 тонни.

Сущенко у «Лефортово» малює картини
ручкою, чаєм і лушпинням з цибулі
http://archive.sendpulse.com/751f06f1/?_ga=2.191798058.1878092076.1502252543-1525656447.1502252543
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Журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого незаконно
затримали в Москві, надіслав новий малюнок – пейзаж
швейцарського міста Женева.

Погодженої підозри
немає - Ситник

Довгому

поки

що

На сьогодні погодженої підозри народному депутатові
Олесеві Довгому немає.

У НАБУ розуміють, що справу Приватбанку
треба розслідувати "миттєво"
НАБУ вже провело понад 50 обшуків у офісах Приватбанку
і намагається розслідувати справу щодо цієї установи
максимально швидко.

ЕКОНОМІКА
Українські аграрії цьогоріч отримали
майже 2 мільярди бюджетних дотацій
Сума бюджетних дотацій, які аграрії вже отримали у 2017
році, склала 1 914,6 млн грн - це майже половина від
передбаченої на рік суми держпідтримки.

Нацбанк: у липні споживча інфляція
уповільнилася
завдяки
сезонному
зниженню цін
У липні 2017 року споживча інфляція уповільнилася в
місячному вимірі...

Урядовий комітет схвалив Енергостратегію
України до 2035 року - Кістіон
Урядовий комітет з питань економічної, фінансової та
правової політики схвалив Енергетичну стратегію України
до 2035 року.

ЕКСКЛЮЗИВ
Ситуація
на
ринку
яєць
ЄС
не
пришвидшить їх експорт з України експерт
Дешеві кавуни швидко скінчилися, навігація по Дніпру
скоро теж. І треба було ото людям голови морочити?

Інтерв'ю з Павлом Жебрівським
http://archive.sendpulse.com/751f06f1/?_ga=2.191798058.1878092076.1502252543-1525656447.1502252543

4/6

10.08.2017

Єдина країна - Дайджест новин (10.08.2017)

Голова Донецької ОДА, керівник обласної ВЦА Павло
Жебрівський – певно, найбільш часто згадуваний у ЗМІ
губернатор...

СУСПІЛЬСТВО
В
Україні
планують
виробництво
швейцарських сонячних панелей
Україні можуть розпочати виробництво сонячних панелей
за технологією швейцарської компанії «Designergy»

Українська дзюдоїстка виграла "бронзу" на
першості світу в Чилі
Перший день юнацької першості світу з дзюдо в Сантьяго
(Чилі) приніс Україні бронзову нагороду.

Facebook
vs
YouTube:
запустила свій відеосервіс

соцмережа

Компанія Facebook представила новий сервіс Watch для
перегляду відеозаписів.

У
вихідні
паркування
безкоштовним - КМДА

у

Києві

є

Паркування у Києві у вихідні віднині є безкоштовним.

Мотор Січ у 2018 році почне випуск
вертольотів - Богуслаєв
АТ "Мотор Січ" у 2018 році планує почати випуск
вертольотів у Запоріжжі.

В Україні з'явився перший
україномовний онлайн-журнал

жіночий

З 1 серпня в Україні розпочав роботу перший жіночий
україномовний онлайн-журнал Ukrainky.com.

Як правильно вибрати кавун
На українських базарах вже почали продавати перші
кавуни.
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