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ТОП
Запад-2017:
німецькі
експерти
сумніваються, що Путін наважиться на
відкриту агресію
Вірогідність того, що Росія використовує стратегічні
навчання "Запад-2017", що починаються 14 вересня, для

Черновецького оголосили в розшук - СБУ
Служба безпеки України оголосила в розшук екс-мера
Києва Леоніда Черновецького. Відповідна інформація
розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі
"Особи, які переховуються від органів влади".

Європарламент ухвалив
газовому шантажу Кремля

"запобіжник"

У Євросоюзі ухвалили законодавство, яке має виключити
використання
постачань
газу
як
"політичної
зброї". Відповідний законодавчий регламент ухвалив у ...

Адвокат Чийгоза оскаржив вирок
Заступник голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз,
засуджений до 8 років в'язниці, і його захисник подали дві
апеляції на рішення "суду". Про це повідомив у Facebook
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апеляції на рішення "суду". Про це повідомив у Facebook
адвокат Микола Полозов.

Розстріл Майдану: ООН не бачить
суттєвого прогресу в покаранні винних
Управління Верховного комісара ООН з прав людини не
побачило за три роки суттєвого прогресу у притягненні до
відповідальності
осіб,
винних
у
вбивствах
протестувальників ...

11 вересня “по-київськи” (Аналітика)
Укрінформ демонструє, як відреагувало суспільство на
надзвичайну ситуацію — задимлення в Київському
метрополітені. Це трапилось вчора, в 16-ту річницю того,
про що світ уже ніколи не забуде - терористичної атаки на
хмарочоси-близнюки у Нью-Йорку.

УКРАЇНА І СВІТ
ОБСЄ вимагає від Росії звільнити
журналістів Сущенка, Семену й Асєєва
Офіс Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ вимагає
від Росії звільнення незаконно затриманих українських
журналістів Романа Сущенка, Миколи Семени і Станіслава
Асєєва.

Як перетворити "путінські
реальну миротворчу місію
Пайфера

ідеї" на
- поради

Українським дипломатам слід узгоджувати зусилля з
колегами із західних країн, аби досягти ухвалення ...

Російських суддів, які визнали анексію
Криму, не пустили на світовий Конгрес
Голову Конституційного суду РФ Валерія Зорькіна не
допущено до участі у IV Конгресі світової конференції з
конституційного правосуддя, який відбувається у Вільнюсі
(Литва).

Климпуш-Цинцадзе
обговорила
Вашингтоні підтримку ветеранів АТО

у

Віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе
разом з послом України в США Валерієм Чалим провели у
Вашингтоні зустріч з міністром у справах ветеранів США
Девідом ...
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Дружина
Україну

і

син

Саакашвілі

залишили

Дружина і син екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі
напередодні, в понеділок, вилетіли з України. Про це
кореспонденту Укрінформу повідомила прес-секретар
"Руху нових сил" Мар'яна Почтар.

УКРАЇНА
Порошенко прогнозує "дуже
цікаві"
переговори з керівництвом Пентагону
Президент України Петро Порошенко наприкінці тижня
відбуде з візитом до США, де візьме участь у засіданні
Генасамблеї ООН, а також проведе зустрічі і переговори з
представниками керівництва США, зокрема Пентагону.

Повітряні сили ЗСУ приведені у бойову
готовність - Міноборони
Майже всі бойові військові частини Повітряних сил
Збройних сил України приведені у бойову готовність з
метою перевірки.

Велика приватизація: Гройсман сказав, які
підприємства пропонує уряд
Уряд наполягає на необхідності таких державних
підприємств, як "Центренерго ", Об’єднана гірничо-хімічна
корпорація, Одеський нафтопереробний завод, Одеський
припортовий завод, "Укспирт", "Укргазбанк".

У бюджет-2018 заклали 40 мільярдів на
дороги - Гройсман
У проекті бюджету на наступний рік передбачено 40
мільярдів гривень на ремонт і будівництво доріг. Про це
заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під
час ознайомлення зі звітом щодо виконання капітального

ПРАВА ЛЮДИНИ
Сенцова
етапували
Челябінськ

з

Іркутська

в

Українського режисера Олега Сенцова, в 2015 році
засудженого в Росії до 20 років колонії за "тероризм",
етапували з іркутського СІЗО.

Бойовики четвертий місяць утримують
журналіста Асєєва в ізоляції - ООН
Утримуваному в полоні в підконтрольному бойовикам
Донецьку

журналісту

Станіславу

Асєєву

(Васіну)
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Донецьку
журналісту
Станіславу
Асєєву
(Васіну)
четвертий місяць не дозволяють спілкуватися із зовнішнім
світом.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа на 40 мільйонів: екс-керівника
Укрхімтрансаміаку взяли під домашній
арешт
Суд ухвалив обрання цілодобового домашнього арешту
колишньому в.о. директора ДП «Укрхімтрансаміак», а ...

Саакашвілі підписав адмінпротокол
запереченнями і доповненнями

із

Саакашвілі підписав адмінпротокол, вручений йому
Держприкордонслужбою лише після того, як його адвокати
внесли до документа свої заперечення і доповнення.

Поліція затримала п’ятьох учасників подій
на "Шегині"
За фактами подій на пункті пропуску «Шегині» затримано
п’ять осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства
внутрішніх справ. "У вівторок, 12 вересня, у рамках
розслідування кримінальних проваджень за фактами ...

Сакварелідзе: В Івано-Франківську
затримали соратника Саакашвілі
В Івано-Франківську поліція затримала соратника ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Олександра
Бурцева. Про повідомив у Facebook один із лідерів партії
"Рух нових сил" Давид Сакварелідзе.

У топ-чиновника часів Януковича знайшли
$200 тисяч і 3 кг золота
Правоохоронці вилучили 200 тис. доларів та 3 кг золота
після обшуків нерухомості екс-заступника міністра
внутрішніх справ. Як повідомив під час брифінгу керівник
Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури

ЕКСКЛЮЗИВ
Енергетичний
вампір
Саакашвілі (Аналітика)

на

прізвище

Саакашвілі - екстраверт, він живе циклами: короткий пік –
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Саакашвілі - екстраверт, він живе циклами: короткий пік –
довге затишшя. Цим і треба користатися, маючи з ним
справу. Ви не відчули, і доби не пройшло з часу прориву ...

Мистецтво і політика: Нємцов, Сенцов та
інші (Аналітика)
Міжнародний кінофестиваль Riga IFF (7-17 вересня)
підійшов до екватора. Я встиг подивитися кілька фільмів
основної програми Riga IFF-2017 і, скажу чесно, підбір
мені сподобався.

СУСПІЛЬСТВО
Міносвіти оприлюднило умови вступу до
вишів-2018
Міністерство освіти та науки оприлюднило для
громадського обговорення Умови вступу до вищих
навчальних закладів України на 2018 рік.

Турпотік до України
Мінекономіки

зріс

на

8,7%

-

За перше півріччя 2017 року до України в’їхало 6,3 млн
туристів, що на 8,7% перевищує показники за аналогічний
період 2016-го.

Хто керуватиме Лаврою? (Аналітика)
І чому конкурс на посаду директора заповідника
супроводжується скандалом. Признаюся, що я навіть
трохи тішуся, що музейні призначення та конкурси на
заміщення керівних посад перетворюються на гучні
справи, на розслідування та на скандали із залученням ...

Із переліку предметів ЗНО виключили
російську мову
В 2018 році з переліку предметів, з яких на основі
загальної повної середньої освіти складають зовнішнє
незалежне оцінювання, виключено російську мову.

У Чикаго покажуть
українську еміграцію

кінострічку

про

У Чикаго 16 вересня відбудеться прем'єра нового
мотивувально-документального фільму про українську
еміграцію "Американська мрія. У пошуках правди".

Форум видавців у Львові: добірка із 20-ти

http://archive.sendpulse.com/f9cd104a/?_ga=2.213635735.2097534441.1505125449-1568125602.1500639181

5/7

12.09.2017

Єдина країна - Дайджест новин (12.09.17)

Форум видавців у Львові: добірка із 20-ти
цікавинок у жанрі нон-фікшн

З 13 до 17 вересня відбудеться 24-й «Форум видавців у
Львові». До нього, традиційно, видавці готують багато
новинок. Ми підготували добірку із 20-ти цікавинок у жанрі
нон-фікшн.

Перевозити пасажирів нерентабельно Укрзалізниця заявляє про 11 мільярдів
збитку
Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" оцінює
збитки, які виникнуть від нерентабельності тарифів на
пасажирські перевезення у 2017 році, у понад 11 млрд
гривень.

У Барселоні відбудеться
український фестиваль

масштабний

17 вересня у Барселоні відбудеться третій міжнародний
фестиваль української культури UCRANIA FEST 17. Про це
повідомляє Global Ukraine News.

СПОРТ
Світова вітрильна федерація не визнала
російські змагання у Криму
Вітрильна федерація України домоглася невизнання
російських змагань у незаконно анексованому Криму.

Демарш «Динамо».
(Аналітика)

Частина

2.

Суди

Нічого доброго ці суди українському футболу не
принесуть. Отже, в справі неявки «Динамо» на матч УПЛ в
Маріуполь поклали проміжну крапку. КДК ФФУ присудив
київському клубу технічну поразку 0:3. Технічні поразки ...
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