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ТОП
Євросоюз продовжив санкції проти Росії
У Євросоюзі в середу продовжили персональні
обмежувальні заходи проти російських, кримських
посадовців, членів терористичних організацій в ОРДЛО, ...

Безпека
на
Донбасі:
у
Мінську
домовилися про скайп-зустріч 13 вересня
У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи
(ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі
досягнуто домовленості про проведення 13 вересня
скайп-зустрічі підгрупи з безпеки.

Суд відкрив справу про заборону "Партії
регіонів"
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив
провадження у справі за позовом громадської організації
до Міністерства юстиції України.

Комітет Ради схвалив пенсійну реформу
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив
законопроект №6614 щодо пенсійної реформи до другого
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законопроект №6614 щодо пенсійної реформи до другого
читання у парламенті.

Усик: Я поховаю Гука в суботу
Бій Усик – Гук відбудеться 9 вересня в Берліні. Чемпіон
світу за версією WBO у важкій вазі українець Олександр
Усик розповів, чому вибрав німця Марко Гука в суперники
на World Boxing Super Series.

УКРАЇНА І СВІТ
У Берліні похвалили Путіна за ідею з
миротворцями, але санкції не зніматимуть
У Берліні вітають заяву президента РФ Путіна про згоду
на присутність місії ООН на Донбасі, проте вказують, що
попереду ще багато дискусій ...

Україна у Мінську підтвердила готовність
обміняти 87 українців на 309 бойовиків
Українська сторона у присутності представників ОБСЄ
підтвердила готовність до обміну 87 українців на 309
бойовиків і чекає відповіді на пропозицію щодо негайного
звільнення заручників.

Суд над підозрюваними у справі МН17
пройде в Гаазі
Судовий процес над підозрюваними у збитті літака
"Малазійських авіаліній" рейсу МН17 відбудеться у суді
міста Гаага. Про це заявив міністр безпеки і юстиції
Нідерландів Стеф Блок, виступаючи у парламенті, ....

Україна
очолила
рейтинг
найбільш
привабливих країн для інвесторів Данилюк
Україна очолила рейтинг найбільш привабливих країн для
потенційних інвестицій серед країн Європи, Близького
Сходу та Азії.

"Шкільне перемир'я" на Донбасі знизило
число обстрілів на 67% - ОБСЄ
"Шкільне
кількість

перемир'я" на Донбасі допомогло знизити
порушень режиму припинення вогню на

67%.
Про
це
заявив
журналістам
у
Мінську
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67%.
Про
це
заявив
спецпредставник ОБСЄ в

журналістам

у

Мінську

США допоможуть Україні з реабілітацією
звільнених полонених
Представники Об'єднаного агентства з відновлення
персоналу Збройних сил США допоможуть створити в
Україні цілісну міжвідомчу систему психологічного
супроводу військовослужбовців, які перебували ...

Nord
Stream-2:
Парубій
маршалку Сейму спільну заяву

пропонує

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій
запропонував
маршалку
Сейму
Польщі
Мареку
Кухцінському підписати спільну заяву щодо небезпеки, яку
несе будівництво газопроводу Nord Stream-2.

Польща готова постачати в Україну до 7
мільярдів кубів газу - представник уряду
Польська сторона зацікавлена у якомога тіснішій співпраці
з Україною у справі розбудови газового сполучення між
обома країнами з метою збільшення поставок газу.

УКРАЇНА
Нафтогаз
фактично
саботує
реструктуризації - Насалик

процес

НАК "Нафтогаз України" фактично саботує виконання
заходів з реструктуризації компанії, яка здійснюється з
метою відокремлення діяльності з транспортування ...

Рева переконаний, що ВР скасує податок
для працюючих пенсіонерів
Міністр соцполітики Андрій Рева стверджує, що положення
законопроекту пенсійної реформи в частині скасування
податку на пенсії для працюючих пенсіонерів не викликає
заперечень у нардепів.

Уряд затвердив порядок обов’язкового
авіастрахування цивільної авіації
Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови про
затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового
авіаційного страхування цивільної авіації.

Телевежа у Покровську закриє останні
"білі плями" на Донбасі - Стець
Питання врегулювання та прискорення всіх процесів щодо
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Питання врегулювання та прискорення всіх процесів щодо
побудови нової телевежі в місті Покровськ Донецької
області обговорили очільники Міністерства інформаційної
політики, Національної ради та ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
У справі Умерова новий "прокурор" третій за рахунком
В окупованому Криму по справі Ільмі Умерова призначили
нового прокурора" – вже третього відколи відкрито справу
за обвинуваченням кримськотатарського активіста в
закликах до порушення територіальної цілісності РФ.

Засуджена
у
РФ активістка
оголосила голодування

знову

Краснодарська активістка Дарина Полюдова, засуджена у
справі про заклики до сепаратизму та екстремізму, знову
оголосила голодування через жорстоке поводження у
колонії.

Окупанти запланували вирок Чийгозу на
11 вересня
Вирок у справі заступника голови Меджлісу кримських
татар Ахтема Чийгоза винесуть в "суді" окупованого Криму
в понеділок, 11 вересня, о 10 ранку.

ЕКОНОМІКА
Кабмін знизив на 20% портові збори
Кабінет Міністрів із 1 січня 2018 року знизив на 20%
портові збори. Відповідне рішення прийняте на засіданні
уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Уряд
дозволив
держпідприємствам
продавати активи через Prozorro.Продажі
Кабінет Міністрів України 6 вересня 2017 року ухвалив
постанову, що дає офіційний дозвіл держпідприємствам
продавати власні активи через Prozorro.Продажі.

Dragon Capital спрогнозував, коли Україна
отримає черговий транш МВФ
В найближчі місяці динаміка резервів НБУ залежатиме від
обсягів фінансування МВФ та інших міжнародних
організацій. Про це йдеться в коментарі інвестиційної
компанії Dragon Capital, який є в розпорядженні ...

http://archive.sendpulse.com/4519adaa/?_ga=2.21579576.2009606305.1504520985-1568125602.1500639181

4/7

06.09.2017

Єдина країна - Дайджест новин (06.09.17)

ПРАВОПОРЯДОК
Януковичу і Лавриновичу повідомили про
підозру у захопленні державної влади
Екс-президенту України Віктору Януковичу та екс-міністру
юстиції Олександру Лавриновичу повідомлено про підозру
у вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної
влади.

Геращенко розповів подробиці ДТП, у якій
загинули політологи
Загиблі у ДТП на Рівненщині політологи Олександр
Маслак,
Олексій
Курінний,
Олександр
Ніканоров,
Володимир Карагяур і громадський ...

Адвокат Януковича досі не прийшов за
матеріалами справи - прокурор
Прокурор Руслан Кравченко вважає, що новий державний
адвокат Максим Герасько зволікає з ознайомленням із
матеріалами кримінальної справи про держзраду експрезидента Віктора Януковича.

Справа про "переворот": Лавринович є
підозрюваним з 1 вересня – ГПУ
Колишній міністр юстиції Олександр Лавринович є
підозрюваним у справі про захоплення влади за
допомогою незаконного повернення Конституції 1996 року
з 1 вересня 2017 року..

ЕКСКЛЮЗИВ
Примирення з Росією на будь-яких умовах
веде до війни, а не до миру (Аналітика)
Україні варто хоч трохи вгамувати свої захоплення
Європою як надійним і надважливим союзником. Ось що
заявив учора міністр закордонних справ Німеччини Зігмар
Габріель ...

«Євробляха-Криза»:
А
ринковою
економікою не пробували? (Аналітика)
Так дбали про національного автовиробника, що
отримали економічний ефект під назвою «євробляха». І
що з усім цим тепер робити? Українська незалежна
економіка, здається, ще ніколи не отримувала настільки ...

СУСПІЛЬСТВО
Оклад вчителя буде не меншим 9600
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Оклад вчителя буде не меншим 9600
гривень - Гриневич

Новий закон "Про освіту" передбачає встановлення
мінімального окладу вчителів на рівні трьох мінімальних
заробітних плат - 9600 гривень, але зарплати ...

Медреформа у запитаннях і відповідях
(Аналітика)
МОЗ відповідає на найбільш розповсюджені запитання
щодо медичної реформи. 1. Чи почалася медична
реформа? 1 липня 2017 року мав стартувати перший етап
медреформи в Україні.

Українці сплатили за комунальні послуги
113% - Зубко
Рівень розрахунку населення за житлово-комунальні
послуги становить 113%, тобто цього року громадяни
сплатили більше, ніж спожили.

МОЗ не радить вживати ліки російського
виробництва
У МОЗ України є достатня кількість людського
протиправцевого
імуноглобуліну
європейського
виробництва. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
"Препарат, рекомендований для лікування правцю ...

Парк спортивної слави на Черепановій
горі: щоби пам’ятали… (Аналітика)
Позачергових виборів, схоже, вдасться уникнути. Але й на
сесію, яка стартує сьогодні, не варто покладати великих
очікувань.

Google запустив в Україні сервіс пошуку
авіаквитків
Американська компанія Google запустила в Україні сервіс
пошуку авіаквитків Google Flights. Про це повідомляє
Апостроф із посиланням на прес-службу компанії.

Нові вагони для Укрзалізниці: не зовсім
інноваційні, зате - українські (Аналітика)
Укрінформ спробував пояснити, що потрібно знати про
нові пасажирські вагони та чому зрадою тут не
пахне. Новину про три новесенькі пасажирські вагони з
“інноваціями”, які Укрзалізниця отримала від Крюківського

В Укравтопромі назвали найпопулярніші
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В Укравтопромі назвали найпопулярніші
серед українців авто
За січень - серпень 2017 року в Україні зареєстрували 50
тис. нових автомобілів, що на 30% перевищує аналогічний
показник минулого року. Про це повідомляють в Асоціації
автовиробників України (Укравтопром).
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