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Єдина країна - Дайджест новин (11.09.17)

ТОП

"Прорив Саакашвілі": 15 осіб повернулися

на "Шегині" для оформлення

До пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею
повернулись і вже оформились шестеро учасників
недільних заворушень, дев'ятеро ще оформлюються.

"Суд" окупантів дав Чийгозу 8 років у

колонії суворого режиму

Кримський суд визнав Ахтема Чийгоза винним і засудив до
8 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Про це в
Facebook написала Айше Умерова.

Міністр юстиції порушить питання про

вирок Чийгозу в Раді Європи

Вирок підконтрольного Росії суду в Криму Ахтему Чийгозу
та питання українських політв'язнів у РФ буде однією з
центральних тем під час зустрічей міністра юстиції ...

Євросоюз закликає Росію звільнити

українських політв’язнів

Європейський Союз закликав Росію звільнити всіх

громадян України, незаконно затриманих чи засуджених в

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302918-proriv-saakasvili-15-osib-povernulisa-na-segini-dla-oformlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2302529-sud-okupantiv-dav-cijgozu-8-rokiv-u-kolonii-suvorogo-rezimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2302602-ministr-usticii-porusit-pitanna-pro-virok-cijgozu-v-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2302756-evrosouz-zaklikae-rosiu-zvilniti-ukrainskih-politvazniv.html
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громадян України, незаконно затриманих чи засуджених в
РФ або незаконно анексованому Криму.

Представника ОБСЄ попросять зробити
справи Сущенка і Семени пріоритетом

Національна спілка журналістів України проситиме нового
представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра
зробити звільнення українських журналістів Романа
Сущенка і Миколи Семени одним з ...

Теніс: Еліна Світоліна - перша українка в
ТОП-3 світового рейтингу

22-річна українська тенісистка Еліна Світоліна посіла

третє місце в оновленому 11 вересня рейтингу WTA і тим

самим встановила абсолютний рекорд в історії

українського тенісу.

Осіння спека в Україні місцями сягне +33

У вівторок, 12 вересня, у західних областях та на
Вінниччині вдень очікуються помірні опади, в Карпатах -
сильні, на решті території України дощу не прогнозується,
температура вночі 13-18°, вдень в ....

УКРАЇНА І СВІТ

Дещиця спростовує виклик до МЗС Польщі

Посла України в Польщі Андрія Дещицю не викликали до
МЗС Польщі у зв'язку із позаштатними ситуаціями, що
сталися в неділю у Перемишлі та на українсько-
польському кордоні.

Конференція ОБСЄ: "голові" спілки
журналістів Криму не дали права голосу

Українська делегація на конференції ОБСЄ у Варшаві під
час дискусійної панелі щодо свободи ЗМІ та безпеки
журналістів виступила проти надання слова так званому
"голові" спілці журналістів Криму Андрію Трофімову і ...

У Росії на Полторока та Муженка відкрили
“справу”

У Слідчому комітеті РФ заявили про порушення нових 20
«кримінальних справ» проти керівництва Міністерства
оборони України, у тому числі міністра Степана
Полторака.

https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2303076-predstavnika-obse-poprosat-zrobiti-spravi-susenka-i-semeni-prioritetom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2302515-tenis-elina-svitolina-persa-ukrainka-v-top3-svitovogo-rejtingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2303101-osinna-speka-v-ukraini-miscami-sagne-33.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2302524-desica-sprostovue-viklik-do-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2303133-konferencia-obse-golovi-spilki-zurnalistiv-krimu-ne-dali-prava-golosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2302634-u-rosii-na-poltoroka-ta-muzenka-vidkrili-spravu.html
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Комуністи Європарламенту хочуть
слухання про "неофашистський рух" в
Україні

У Європарламенті політична група Об’єднаних лівих
(комуністів) хоче створити певний «формат робочої групи»
для обговорення діяльності в Україні так званих
"неофашистських рухів".

Отримати два транші МВФ до кінця року
реально - Данилюк

Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що Україна

до кінця року може отримати від МВФ 2 транші. Про це він

розповів в інтерв'ю Українським новинам. "Безпосередньо

місія (МВФ - ред.) приїжджає наприкінці вересня, і в ....

Північний потік зупинили на ремонт:
транзит до Європи піде через Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" готовий виконати збільшену

заявку ПАТ "Газпром" на транспортування газу в Європу,

яка була надіслана 11 вересня 2017 року у зв'язку з

зупинкою на плановий ремонт газопроводу Північний

потік...

МЗС направило Росії ноту через "місцеві
вибори" у Севастополі

Україна рішуче засуджує організацію Російською
Федерацією 10 вересня на території тимчасово
окупованого нею міста Севастополь незаконних виборів
"губернатора", ...

УКРАЇНА

Прорив" Саакашвілі треба розглядати

винятково в юридичній площині -

Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що інцидент
з незаконним перетином державного кордону Міхеїлом
Саакашвілі та групою народних депутатів треба ...

Саакашвілі хвалиться, що отримав

"пропозицію паспорта" від кількох країн

Європи

Екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявляє, що
йому пропонували своє громадянство кілька європейських
країн, однак він вважає себе громадянином України і
зробив вибір на її користь.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302833-komunisti-evroparlamentu-hocut-sluhanna-pro-neofasistskij-ruh-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2302992-otrimati-dva-transi-mvf-do-kinca-roku-realno-ale-skladno-daniluk.html
https://ukranews.com/interview/1767-aleksandr-danylyuk-ukrayna-dolzhna-razvyvatsya-bez-mvf
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2303031-pivnicnij-potik-zupinili-na-remont-tranzit-do-evropi-pide-cerez-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2303059-mzs-napravilo-rosii-notu-cerez-miscevi-vibori-u-sevastopoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302678-proriv-saakasvili-treba-rozgladati-vinatkovo-v-uridicnij-plosini-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302786-saakasvili-hvalitsa-so-otrimav-propoziciu-pasporta-vid-kilkoh-krain-evropi.html
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Мінфін не збирається скасовувати

"спрощенку" - Данилюк

Міністерство фінансів не планує скасовувати спрощену

систему оподаткування. Про це міністр фінансів

Олександр Данилюк розповів в інтерв'ю Українським

новинам.

ПРАВА ЛЮДИНИ

Сенцова етапували з Іркутська в
невідомому напрямку

Незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега
Сенцова етапували зі слідчого ізолятора в Іркутську, куди
він недавно був переведений з якутської колонії.

Сущенко вперше за майже рік поговорив
із сином

Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що Україна

до кінця року може отримати від МВФ 2 транші. Про це він

розповів в інтерв'ю Українським новинам.

Павло Гриб розказав, як його вивозили з
Гомеля - адвокат

Андрій Сабінін, адвокат громадянина України Павла
Гриба, якого тримають у краснодарському СІЗО, 

зустрівся зі своїм підзахисним. Про це він повідомив на

своїй сторінці у Facebook.

Справа Чийгоза: Суди в Криму як
інструмент розправи

Кримського політв'язня, заступника голови Меджлісу
кримськотатарського народу засудили до 8 років в'язниці
Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у
мітингу на підтримку ...

Полозов: Чийгозу дали максимально
можливий термін

Біля будівлі "верховного суду" Криму, в якому проходило
засідання у справі заступника голови Меджлісу Ахтема
Чийгоза, зібрався численний мітинг кримських татар,
перед якими виступив адвокат Микола Полозов.

У Криму українського активіста Балуха
судитиме суддя-зрадник

Апеляційну скаргу на вирок українському активісту

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2303072-minfin-ne-zbiraetsa-skasovuvati-sprosenku-daniluk.html
https://ukranews.com/interview/1767-aleksandr-danylyuk-ukrayna-dolzhna-razvyvatsya-bez-mvf
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302725-sencova-etapuvali-z-irkutska-v-nevidomomu-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2303034-susenko-vperse-za-majze-rik-pogovoriv-iz-sinom.html
https://ukranews.com/interview/1767-aleksandr-danylyuk-ukrayna-dolzhna-razvyvatsya-bez-mvf
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2303093-pavlo-grib-rozkazav-ak-jogo-vivozili-z-gomela-advokat.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000436699400&hc_ref=ARQ2wCLQs30yv-Ok7aTPadkjagONMl7SKCJaSQ4bI_E_7sO-JYEdMCj2b2ASvj_Noqw&pnref=story
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2302595-sprava-cijgoza-sudi-v-krimu-ak-instrument-rozpravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2302587-polozov-cijgozu-dali-maksimalno-mozlivij-termin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2302584-u-krimu-ukrainskogo-aktivista-baluha-suditime-suddazradnik.html
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Апеляційну скаргу на вирок українському активісту
Володимиру Балуху розглядатиме суддя підконтрольного
Кремлю Верховного суду Криму Тимур Слєзко, внесений у
базу сайту «Миротворець».

ЕКОНОМІКА

Порошенко хоче відправити частину
"грошей Януковича" на реформу сільської
медицини

Програма реформ сільської медицини, покликана
виправити жахливий стан справ у цій сфері, вже
розроблена.

У Нацкомісії сказали, коли скасують
скандальний "Роттердам+"

В НКРЕКП заявили, що скандальна формула "Роттердам+"
буде скасована з впровадженням ринку

електроенергії. Про це заявив голова Національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

..

ПРАВОПОРЯДОК

Аваков запропонував Саакашвілі та іншим

два варіанти вирішення проблеми

"прориву"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи
прорив кордону в ПП "Шегині" і порушення кримінальної
справи ...

Геращенко назвав нардепів, які

“штурмували” кордон разом з Саакашвілі

Разом з екс-главою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі в
прориві кордону 10 вересня брали участь народні
депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій
Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також 

"Загону Саакашвілі" світить до 15 діб -

прикордонники

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив,
що за незаконний перетин кордону можливий штраф від
1700 грн або 15 діб арешту.

Схеми Курченка: двоє фігурантів уклали

угоду з прокурором

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302686-porosenko-hoce-vidpraviti-castinu-grosej-anukovica-na-reformu-silskoi-medicini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2302961-u-nackomisii-skazali-koli-skasuut-skandalnij-rotterdam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302540-avakov-zaproponuvav-saakasvili-ta-insim-dva-varianti-virisenna-problemi-prorivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302955-u-prikordonnikiv-kazut-so-zagonu-saakasvili-svitit-do-15-dib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2302717-shemi-kurcenka-spravu-ekskerivnikiv-firmi-z-reni-peredali-do-sudu.html
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угоду з прокурором

Ренійський райсуд Одеської області розгляне
обвинувальний акт облпрокуратури стосовно екс-
директора та головного диспетчера підприємства,
причетних до "злочинної схеми Сергія Курченка". 

НАБУ скаржиться, що 26 справ

"застрягли" у судах

З поміж 86 справ, скерованих НАБУ та САП до суду,
рішення ухвалені у 23, законної сили набули 17
обвинувальних вироків. 26 справ залишаються досі без
розгляду.

Справу про "прорив" Саакашвілі

розслідують за двома статтями

Поліція розслідує провадження щодо прориву державного
кордону екс-главою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі за
участю ряду депутатів одразу за двома статтями - про
незаконне переправлення через ...

ЕКСКЛЮЗИВ

Аграрне рейдерство: чи захистять
сільгоспвиробників оперативні штаби?
(Аналітика)

Сільськогосподарський бізнес став прибутковим, і це
породило конфлікти. Після того, як в Україні відбувся
енний за рахунком перерозподіл майна в усіх ...

НБУ не визнає біткойн? Головне, щоб
люди його визнали! (Аналітика)

До кінця року в Україні буде 150 криптоматів. Укрінформ

розібрався, що вже відомо про біткойн-термінали. УУ

кількох районах Києва уже працюють перші шість

криптоматів, завдяки яким мешканці міста можуть купити 

Набридла зрада? Так є і перемоги! Ми і не
здогадувались, що Україна постачає іншим
країнам! (Аналітика)

Від турбін до окулярів: Укрінформ виокремив 10 товарів,
якими ми дійсно можемо пишатись

Росія отримає чимало "несподіванок" в
ООН - Володимир Єльченко, Постійний
представник України при ООН (Інтерв'ю)

Початок 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, куди через

тиждень з'їдуться лідери майже ста держав, відбувається

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2302717-shemi-kurcenka-spravu-ekskerivnikiv-firmi-z-reni-peredali-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302933-nabu-skarzitsa-so-26-sprav-zastragli-u-sudah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302783-spravu-pro-proriv-saakasvili-rozsliduut-za-dvoma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2301605-agrarne-rejderstvo-ci-zahistat-silgospvirobnikiv-operativni-stabi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2302785-nbu-ne-viznae-bitkojn-golovne-sob-ludi-jogo-viznali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302769-nabridla-zrada-tak-e-i-peremogi-mi-i-ne-zdogaduvalis-so-ukraina-postacae-insim-krainam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2301677-volodimir-elcenko-postijnij-predstavnik-ukraini-pri-oon.html
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тиждень з'їдуться лідери майже ста держав, відбувається
на тлі чергової провокації з боку Росії, 

СУСПІЛЬСТВО

У Кабміні пояснили нові правила обліку
тепла і води

У зв'язку з набуттям чинності Закону України “Про
комерційний облік теплової енергії та водопостачання”
Кабінет міністрів надав роз'яснення, як обліковуватимуть
тепло і воду згідно з новим законом.

Президент обіцяє окрему програму
телемедицини на селі

Програма розвитку сільської медицини передбачатиме
застосування сучасних технологій, зокрема
телемедицини.
Про це сказав Президент України Петро Порошенко у
понеділок, 11 вересня, на нараді з питань розвитку ...

У Паланку влаштують «Карпати Фест»

На території Мукачівського замку «Паланок» 15-16 вересня
до Дня Європейської співпраці відбуватиметься
Міжнародний фестиваль «Карпати Фест».

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,

вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302632-u-kabmini-poasnili-novi-pravila-obliku-tepla-i-vodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2302703-prezident-obicae-okremu-programu-telemedicini-na-seli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2302721-u-palanku-vlastuut-karpati-fest.html
https://www.facebook.com/Ukrinform
https://twitter.com/ukrinform
https://vk.com/ukrinform
https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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