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ТОП
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про
біометричний контроль на кордоні
Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення
Ради національної безпеки і оборони про запровадження
біометричного контролю на кордоні.

Хуг
заявляє
про
зрив
перемир'я" на Донбасі

"шкільного

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що режим
припинення вогню на Донбасі не дотримується.

Алюмінієві огірки російського
СБУ vs Дерипаска (Аналітика)

соління.

«Інвестор з дисконтом» хоче вичавити з пущеного «під
ніж» другом Путіна ЗАлКу ще $174 млн. «Три чукотских
мудреца твердят, твердят мне без конца: "Металл не ...

Відсьогодні діятимуть понад сто нових
положень Асоціації Україна-ЄС
Більшість положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС
мають безпосередній вплив на поліпшення життя
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мають безпосередній
українців.

вплив

на

поліпшення

життя

Янукович живе на дачі Будьонного розслідування Медузи
Журналісти "Медузи" стверджують, що знайшли дачу експрезидента
України
Віктора
Януковича
у
Підмосков'ї. Розслідування "Колишній президент у
колишній садибі Будьонного" грунтується на фото ...

УКРАЇНА І СВІТ
Безвізом з ЄС Україна сказала остаточне
"прощавай"
Російській
імперії
Порошенко
Президент Петро Порошенко впевнений, що отримання
Україною безвізового режиму з Європейським Союзом - ...

Юнкер: Набуття чинності Угоди про
асоціацію з Україною - свято для всієї
Європи
Набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною і
Європейським Союзом є вагомим досягненням сторін, ...

Туск привітав Україну із набуттям чинності
Угоди про асоціацію з ЄС
Президент Європейської ради Дональд Туск привітав
Україну із повним набуттям чинності Угоди про асоціацію
з Євросоюзом. Про це Туск написав у Twitter українською
та

«Укртрансгаз» і Gaz-system: З 1 вересня
зросте постачання газу в Україну
Оператори газотранспортних систем України та Польщі
«Укртрансгаз» і Gaz-system з 1 вересня 2017 року
розширять потужності для постачання газу до України. ...

США виділили $60 мільйонів на боротьбу з
пропагандою Росії та ІДІЛ
Державний секретар Рекс Тіллерсон розпорядився
використати на боротьбу з пропагандою ісламістів та

http://archive.sendpulse.com/25cbe950/?_ga=2.135748337.1538480306.1503916067-1568125602.1500639181

2/7

01.09.2017

Єдина країна - Дайджест новин (01.09.17)

використати на боротьбу з пропагандою ісламістів та
урядів на кшталт Росії $60 млн із $80 млн, які виділив
Конгрес США на зазначені ці

"Запад-2017"
вперше
має
настільки
агресивний характер - Мацеревич
Російсько-білоруські навчання "Запад-2017", попри заяви
Москви і Мінська, уперше носять настільки агресивний
характер.

“Запад-2017” становить
України - Порошенко

загрозу

для

Спільні
російсько-білоруські
військові
навчання
“Запад-2017” становлять загрозу для України. Про це
заявив Президент Петро Порошенко у коментарі, відео .....

УКРАЇНА
Порошенко: Майже 40% нашої торгівлі
припадає на Євросоюз
Історична

зміна

географічної

структури

українського

експорту вже відбулася, нині майже 40% нашої торгівлі
припадає на Європейський Союз....

Норми
ЄС
щодо
цінних
паперів
імплементують до законодавства України проект
Група народних депутатів зареєструвала законопроект
«Про ринки капіталу та регульовані ринки», покликаний
імплементувати до ....

Порошенко
прокоментував
заяви
Саакашвілі про повернення в Україну
Питанням можливого повернення в Україну колишнього
голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі,
позбавленого громадянства, мають займатися МВС,
міграційна та прикордонна служби..

Фонд стартапів
Прем'єр-міністр

з'явиться

в

Україні

-

Наступного року в Україні буде створений Фонд стартапів.
Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман,
спілкуючись із старшокласниками навчально-виховного ....
http://archive.sendpulse.com/25cbe950/?_ga=2.135748337.1538480306.1503916067-1568125602.1500639181
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В українській армії впровадили
стандартів НАТО - Міноборони

126

У діяльність Міністерства оборони та Збройних сил
України
впроваджено
126
стандартів
Організації
Північноатлантичного договору. Про це заявив речник
Міністерства оборони України полковник Максим Праута у

Новий
стандарт
впровадять
у
Чернігівщини

початкової
чотирьох

освіти
школах

Реформа "Нова українська школа", яка передбачає нову
програму для учнів початкових класів, на Чернігівщині
впроваджуватиметься
в
чотирьох
загальноосвітніх
навчальних закладах.

Освітня
реформа:
Гриневич
"педагогічної свободи" для вчителя

хоче

Верховна Рада наступного тижня має розглянути в
другому читанні законопроект «Про світу». Про це заявила
міністр освіти і науки лілія Гриневич, інформує пресслужба МОН.

Як власник та директорка IdrisKa Tour у
Сірка очі позичали (Аналітика)
Ошукані клієнти туроператора проривалися до його офісу
разом з поліцією. Власник тим часом ховався за дверима
кабінету, а директорка - за аватаркою..

Легкоатлетку Юлію Левченко визнано
кращою спортсменкою серпня в Україні
Національний олімпійський комітет України визнав
представницю легкої атлетики у стрибках у висоту Юлію
Левченко кращою спортсменкою серпня в Україні. Її
наставниця Ірина Пустовойт отримала звання ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
НСЖУ заявляє про п’ять випадків побиття
журналістів за місяць
Безкарність за злочини проти журналістів провокує нові
напади на них, лише у серпні сталося п’ять інцидентів із
застосуванням фізичної сили до працівників ЗМІ.

На пункті пропуску у Станиці бойовики
викрали хлопця - правозахисники
В Луганській області на контрольному пункті в'їзду-виїзду
"Станиця Луганська" бойовики викрали юнака. Про це
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"Станиця Луганська" бойовики викрали юнака. Про це
повідомляється на сайті Харківської правозахисної групи.

ЕКОНОМІКА
За два роки Україна має виплатити
близько $4,6 мільярда зовнішнього боргу Мінфін
Україна в 2019 році повинна буде здійснити погашення
зовнішнього боргу приблизно на 4,6 млрд доларів.

НБУ розробив додаток,
відрізняти
справжню
фальшивої

що допоможе
гривню
від

У Національному банку України напередодні чергової
річниці проведення грошової реформи в Україні
презентували мобільний додаток "Українська гривня".

Україна за вісім місяців збільшила транзит
газу в Європу на 23,4%
За січень-серпень 2017 року «Укртрансгаз» забезпечив
транзит до європейських країн 61,95 млрд кубометрів
природного газу, що на 23,4% більше, ніж за аналогічний
період минулого року.

НБУ не планує прибирати 1 та 2 копійки,
хоч вони вже нічого не варті
Попри знецінення гривні майже в 15 разів з моменту
запровадження національної грошової одиниці, 2 вересня
1996 року, Національний банк України поки не планує
вилучати з обігу 1 та 2 копійки, а питання ...

ПРАВОПОРЯДОК
Справи на чотирьох кримських депутатівзрадників вже у суді
Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до
суду обвинувальні акти стосовно ще 4-х колишніх ...

Суд відправив під домашній арешт ексначальника карного розшуку Києва
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді
цілодобового
домашнього
арешту
екс-начальнику
управління карного розшуку Києва Леоніду Куряті, ...
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Янукович поїхав з Межигір’я з одним лише
портфелем - адвокат
Адвокат Віктора Януковича запевняє, що машини, в які
складали речі, цінності і антикваріат у ніч втечі з Межигір’я
не мають до президента-втікача жодного відношення.

Суд
переніс
засідання
полковника Без'язикова

у

справі

Шевченківський районний суд Києва 15 вересня
продовжить досліджувати докази у справі полковника
Збройних сил України Івана Без'язикова, обвинувачуваного
у державній зраді.

"Директорка" Луганського патронного
працювала на Стрєлкова і Болотова - СБУ
Співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно
з контррозвідкою Служби затримали "екс-директора" ПрАТ
"Луганський патронний завод", яку свого часу призначили
бойовики.

У Харківському СІЗО спростували заяви
Штепи про побиття
Екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яка знаходиться у СІЗО
Харкова, отримала травми під час падіння, а зовсім не в
результаті побиття, як вона стверджує.

СУСПІЛЬСТВО
Back to school:
драйвово

зустрічаємо вересень

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

Річниця
Іловайська,
"судний
день"
Шуфрича і руда Одеса (Фото тижня)
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу. День позіхань настав:
спозаранку п’ятниці, 1 вересня, українські школярі
вирушили на святкові лінійки.

Проблеми з IdrisKa tour: українців вже
почали забирати з Малаги і Тенеріфе
Ситуація з українськими туристами, які через недбалість
туроператора IdrisKa tour застрягли в Малазі і Тенеріфе,
врегульовується, двома чартерними рейсами у п'ятницю і
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врегульовується, двома чартерними рейсами у п'ятницю і
суботу всі мають повернутися додому.

Киянам обіцяють перерахунок за неякісні
послуги
Комунальні
керуючі
компанії
мусять
здійснити
перерахунок киянам за послуги, які надані не в повному
обсязі або не надані взагалі. Про це заявив заступник
голови КМДА Петро Пантелеєв ...
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