31.08.2017

Єдина країна - Дайджест новин (31.08.17)

Єдина країна - Дайджест новин (31.08.17)

ТОП
Расмуссен розкритикував
заяву Юнкера

"українську"

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс фог
Расмуссен розкритикував нещодавнє висловлювання
президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера про Україну.

Курц: Екологічна ситуація на Донбасі бомба сповільненої дії
МЗС Австрії і чинний голова ОБСЄ Себастьян Курц вважає
за необхідне вжити термінових заходів для запобігання
гуманітарній та екологічній катастрофі на Донбасі. Його
думку опублікувало видання Politico.

Польща на місяць обмежить польоти над
кордоном з РФ та Білоруссю
Польща з 1 по 30 вересня обмежить повітряний рух для
цивільних літаків на північному сході і сході країни, поблизу
кордонів з Росією та Білоруссю.

Bellingcat збиратиме
України з території РФ

докази

обстрілів

У міжнародній волонтерській групі "Bellingcat" не вважають
справу про катастрофу рейсу МН17 закритою і
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справу про катастрофу рейсу
продовжують над нею працювати.

МН17

закритою

і

Укрінформ очолив рейтинг новинних
сайтів за рівнем професійних стандартів ІМІ
Українське
національне
інформаційне
агентство
"Укрінформ" очолило рейтинг загальноукраїнських сайтів
новин за результатами моніторингу журналістських
стандартів.

УКРАЇНА І СВІТ
Зеркаль: Білорусь на словах поводиться
як партнер, а насправді - зовсім по-іншому
Білорусь на словах поводиться себе як партнер, а
насправді діє зовсім по-іншому. Про це сказала заступник
міністра закордонних справ України з питань європейської

МЗС Білорусі про Гриба: якщо не
встежили батьки, не перекладайте "з
хворої на здорову"
Міністерство закордонних справ Білорусі викликало 31
серпня представника Посольства України Валерія Джигуна
після заяв заступника глави МЗС України Олени Зеркаль...

Мінська група: Україна закликала до "тиші"
1 вересня
Українська
сторона
під
час
скайп-конференції
Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання
ситуації на Донбасі закликала до максимального
дотримання режиму припинення вогню 1 вересня.

Міністр оборони Британії прибув в Україну
Міністр збройних сил Великої Британії Марк Ланкастер у
четвер, 31 серпня, розпочинає візит в Україну. Про це
повідомило у Twitter посольство Великої Британії в
Україні.

Голова Сейму Литви завтра відвідає лінію
розмежування з окупованим Кримом
Голова Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс у п'ятницю, 1
вересня, відвідає лінію розмежування з Кримом на знак
невизнання анексії Росією українського півострова.
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невизнання анексії Росією українського півострова.

Гройсман: Досягти товарообороту між
Україною і Литвою в $1 мільярд - можливо
Рівень товарообороту між Україною та Литвою може
сягнути 1 млрд дол., якщо докласти до цього зусилля. Про
це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ...

Британія не хоче виконувати фінансові
зобов’язання від ЄС щодо України
Велика Британія посіла переговорну позицію у контексті
виходу із Євросоюзу щодо невиконання фінансових
зобов’язань, включаючи Україну.

УКРАЇНА
Кличко звільнив заступника,
виявили підробний диплом

у

якого

Керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка,
стосовно якого триває розслідування за фактом
використання підроблених документів, звільнено з посади.

Київгаз заявляє, що столиця без гарячої
води через борги Київенерго
Вже майже півроку кияни потерпають від відсутності
гарячої води в оселях через 172 млн грн заборгованості
ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «Київгаз». Було обмежено
газопостачання до 106 з 176 котелень.

Нацрада попередила Інтер і дала місяць на
"роботу над помилками"
Національна
рада
з
питань
телебачення
та
радіомовлення за результатами позапланової перевірки
чотирьох каналів медіа-холдингу ...

Петренко
назвав
зарплати в Мін'юсті

міфом

мільйонні

Мільйонні зарплати в Мінюсті – це міфи. Такі виплати
отримують лише виконавці судових рішень. Про це заявив
у четвер в Івано-Франківську міністр юстиції ...

ТОП-30: Українська армія – серед кращих у
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ТОП-30: Українська армія – серед кращих у
світі
Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно
складає рейтинг кращих армій світу, цього року помістила
Україну на 30 місце (між Швецією і М’янмою).

ПРАВОПОРЯДОК
Поляков збирається
експертизу

на

психіатричну

Народний депутат Максим Поляков заявив про намір
пройти у понеділок психіатричну експертизу. Про це він
сказав у четвер в коментарі журналістам з приводу ...

Землевпорядник на Київщині просив $17,5
тисяч хабара
Експертиза ДНК підтвердила, що охоронець бізнесмена,
власника ФК "Карпати" Петра Димінського, який взяв на
себе відповідальність за смертельну ДТП, не був за
кермом автомобіля.

ЕКСКЛЮЗИВ
Асоціація з ЄС: амбітна угода, підписана
кров'ю українців (Аналітика)
Угода про асоціацію набуває чинності вже з 1 вересня.
Але українці гідні більшого. Із 1 вересня, нарешті, набуває
повної чинності Угода про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.

Україна – Білорусь:
(Аналітика)

довіряємо,

але…

Заступник міністра закордонних справ України Олена
Зеркаль: «Білорусь на словах поводиться як партнер, а
насправді зовсім по-іншому»/ Зважаючи на ті взаємні ...

До держслужбовців долучаться ті, хто
колись давав поради - держсекретар
Кабміну України (Інтерв'ю)
Восени тисяча молодих реформаторів мають розпочати
роботу в українських міністерствах. Їхня заробітна плата
становитиме 30-60 тис. грн на місяць.

Вчитель вже не буде джерелом знань, він
має організувати навчання та оцінити
результат - ректор КНУ ім.Т.Шевченка
(Інтерв'ю)
Першого вересня майже 2 мільйони студентів знов
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Першого вересня майже 2 мільйони студентів знов
увійдуть у двері українських вишів – хтось продовжить, а
хтось лише розпочне здобувати нові знання.

СУСПІЛЬСТВО
Паливна
криза
монополій вже
(Аналітика)

показала:
штучних
ніхто не потерпить

Майже
за
кожним
зростанням
часом відчуваються ознаки монополізму.

Дніпро
приваблюватиме
космічним маршрутом

цін

останнм

туристів

У Дніпрі презентували новий туристичний маршрут
"Дніпро космічний. Місто, відкрите для прибульців і не
тільки". Мандрівку для гостей міста, а також місцевих ...

Журналісти показали ймовірний маєток
Януковича у Підмосков'ї
Журналісти ТСН зняли з дрону ймовірний маєток експрезидента України Віктора Януковича у Баковці в
Одинцовському районі Московської області.

На пошуку дешевих авіаквитків тепер
можуть заробити всі охочі
Новий сервіс в інтернеті дозволяє одним заробити на
пошуку дешевих авіаквитків, а інших звільняє від довгих
пошуків вигідної пропозиції.

У "Жулянах" застрягли десятки туристів –
ЗМІ
У четвер, 31 серпня, з аеропорту "Київ" Жуляни мали
відправитись чартерні рейси туроператора IdrisKa tour на
Тенеріфе та Аліканте. Літаки не вилетіли, оскільки ...

Масштабну гру світла влаштують в Одесі
На південному курорті протягом 1-3 вересня триватиме ІІ
Міжнародний фестиваль світла Odessa Light Fest. Головні
заходи відбудуться на Приморському бульварі, Думській і
Театральній площах, а також у Стамбульському парку,

Навальний показав секретну дачу Путіна
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Навальний показав секретну дачу Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував
відео резиденції президента РФ Володимира Путіна.
Відеозапис з'явився на його сторінці в YouTube. "Дуже
гарно, до речі, зроблено. Чиновники навчилися витрачати

В Бразилії з'явиться площа України та
Український культурний центр
Влада бразильського міста Марінга виділила земельну
ділянку під створення площі України та будівництва
Українського культурного центру.
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