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ТОП
Полторак підписав наказ про збільшення
виплат військовим в АТО
Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ,
яким збільшено виплати військовослужбовцям, що
проходять службу в районі проведення АТО.

Путін просить Думу дати добро на
російську ППО на кордоні Білорусі й
України
Президент РФ вніс до Думи проект закону, який дозволить
РФ використовувати свою ППО на кордонах Білорусі

Міноборони обіцяє відповідні заходи на
розміщення російської ППО в Білорусі
Україна не порушує повітряні кордони суміжних держав і не
дає приводів для застосування протиповітряної оборони.

Омелян анонсував серію
керівництві Укрзалізниці

звільнень

в

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що на
ПАТ "Укрзалізниця" звільненню підлягатимуть заступники
очільника компанії і керівники структурних підрозділів.
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Колективу
Укрзалізниці
нового керівника

представили

Тимчасового виконувача обов'язків голови правління ПАТ
"Українська залізниця" Євгена Кравцова представили
співробітникам компанії.

Суд арештував майно екс-прокурора ГПУ
Суса
Суд арештував майно колишнього заступника начальника
Департаменту з розслідування особливо важливих справ у
сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса.

Недійсний паспорт Саакашвілі заберуть на
в'їзді в Україну - прикордонники
Осіб, що мають недіючі українські паспорти, на пунктах
перетину кордону на територію держави не пустять.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна направила Росії ноту через
перекриття Керченської протоки
Міністерство закордонних справ України направило Росії
ноту протесту у зв'язку з перекриттям руху через
Керченську протоку.

Crown Agents закупила для України стенти
29 різних типів
Британська закупівельна агенція Crown Agents закупила
більше 10,3 тис. стентів 29 різних типів...

Агрофонд уклав перший контракт на
постачання борошна до Південної
Америки
ПАТ «Аграрний фонд» розпочинає експорт борошна до
країн Південної Америки. Укладений перший контракт на
постачання 96 тонн пшеничного борошна вищого сорту.

Гройсман задоволений оцінкою Світового
банку ProZorro та чекає на перші тендери
Прем’єр-міністр задоволений рішенням Світового банку про
намір закуповувати через систему ProZorro товари та
послуги для своїх проектів в Україні...

Торговці людьми вивезли до Британії
http://archive.sendpulse.com/7bdbb062/?_ga=2.99081118.1878092076.1502252543-1525656447.1502252543

2/6

11.08.2017

Єдина країна - Дайджест новин (11.08.2017)

понад 200 українців - Слободян
Понад 200 громадян України стали жертвами міжнародної
мережі торгівлі людьми...

УКРАЇНА
АТО: під Авдіївкою - ескалація, поранені
четверо українських бійців
У районі проведення АТО сьогодні знову загострилась
ситуація під Авдіївкою.

"ДНР"
задумала
"диппредставництво" у Франції

відкрити

«МЗС ДНР» на виконання вказівки кураторів із ФСБ РФ
активізувало роботу щодо створення так званих
«представництв республіки» у країнах ЄС.

Новий керівник обіцяє Укрзалізниці
антикорупційний аудит
Т.в.о. голови правління ПАТ "Українська залізниця" Євген
Кравцов пообіцяв проведення аудиту в компанії з
допомогою міжнародної практики Forensic.

Гонтарєва не планує повертатися в
Нацбанк
Валерія Гонтарева після відпустки не планує повертатися
до роботи на посаді голови Національного банку України.

Скандал навколо "Стіни": підозрюваним
призначили 25,5 мільйона застави
Семеро підозрюваних у розтраті коштів на проект «Стіна»
заарештовані, сумарний розмір застави – близько 25,5
мільйона гривень.

Затриманим в Іспанії українським морякам
надали адвоката - МЗС
Затримані в Іспанії за підозрою в контрабанді наркотиків
українські моряки утримуються в закладі тримання міста
Альмерія і перебувають у задовільному стані.

Депутат Ар’єв повертається на
телебачення
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Народний депутат з БПП, екс-телеведучий Володимир
Ар’єв повертається на телебачення для відновлення свого
проекту журналістських розслідувань...

Держпідтримка українського кіно
сприятиме його ренесансу - Розенко
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко переконаний, що
посилення державної підтримки кінематографії сприятиме
ренесансу українського кіно.

ЕКОНОМІКА
Платіжки з новими тарифами
обіцяють вже наступного тижня

киянам

Вже з наступного тижня кияни, які проживають у будинках
комунального сектору, почнуть отримувати платіжки з
підвищеними тарифами...

На Укрзалізниці щороку крадуть до 15
мільярдів - Омелян
На закупівлі, перевезення і постачання ПАТ "Укрзалізниця"
впливають народні депутати, бізнес та криміналітет.
Щороку в компанії крадуть від 10 до 15 млрд грн.

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

НБУ пояснив, чому Україна не визнає
Bitcoin
Визначення правового статусу криптовалюти Bitcoin в
Україні ускладнюється відсутністю консолідованого підходу
до класифікації Bitcoin...

ЕКСКЛЮЗИВ
Чи чекати відсталих? Україна, марш-кидок
з повною викладкою
Вже 26 років Україна - в марш-кидку. І 4-й рік - на межі
дихання. Ті, хто підставляє плече, дуже потрібні

Ракети на українсько-білоруському кордоні
Росії не допоможуть
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У відповідь на санкції Заходу Кремль продовжив «гру
м’язами». Але це не змінить вектор руху Росії до тотальної
поразки

СУСПІЛЬСТВО
Вихідні просто неба: фестиваль фарб та
день лимонаду
Останні дні літа збігають зі швидкістю світла. А встигнути
все допоможе наша афіша подій на вихідні.

Літнє небо з 11 по 13
метеоритний дощ Персеїди

серпня

осяє

Літнє небо з 11 по 13 серпня осяє метеоритний дощ
Персеїди

У Коломиї влаштують бої автомобілів
У Коломиї Івано-Франківської області протягом 19-20
серпня триватиме 5-й фестиваль автомотоавіатехніки
"Drive for Life".

Україна опинилася "в хвості" світового
рейтингу швидкості інтернету
Україна посідає 109 місце в світовому рейтингу швидкості
інтернету Global Index, який опублікував сервіс Speedtest.

Костевич увійшла до
Комітету атлетів ESC

складу

членів

Олена Костевич увійшла до складу членів Комітету атлетів
Європейської конфедерації стрілецького спорту (ESC).

ЧС
з
легкої
атлетики:
Левченко
кваліфікувалася до фіналу стрибків у
висоту
Юлія Левченко із результатом 1,92 м кваліфікувалася до
фіналу чемпіонату світу зі стрибків у висоту у Лондоні

Український
фотограф
міжнародному конкурсі

переміг

у
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Український фотограф Сергій Мельниченко, який останні
два роки живе і працює в Китаї, став переможцем конкурсу
професійних світлин Leica Oskar Barnack Award-2017.
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