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Єдина країна - Дайджест новин (13.09.17)

ТОП

«Миротворці» Путіна. Україні готують
геополітичну пастку (Аналітика)

Військова агресія РФ проти України може
трансформуватися у більш витончену - в
«миротворчу». Ті, хто малюють Путіна у карикатурному
стилі, або приписують йому різного роду психологічні ...

Порошенко і новий генсек ОБСЄ
обговорили розміщення місії ООН на
Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із
новопризначеним генеральним секретарем ОБСЄ
Томасом Гремінгером, під час якої, зокрема, було 

Саакашвілі приписав Волкеру слова, яких
той не казав

Екс-голова Одеської ОДА та колишній президент Грузії
Міхеїл Саакашвілі некоректно навів висловлювання
спецпредставника Держдепартаменту США з питань
України Курта Волкера щодо подій навколо Саакашвілі.

Під кодом "Арсеній": до "бойових
подвигів" Яценюка Росія домалювала

Придністров’я

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2304128-mirotvorci-putina-ukraini-gotuut-geopoliticnu-pastku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2304719-porosenko-i-novij-gensek-obse-obgovorili-rozmisenna-misii-oon-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304564-saakasvili-pripisav-volkeru-slova-akih-toj-ne-kazav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304588-pid-kodom-arsenij-do-bojovih-podvigiv-acenuka-rosia-domaluvala-pridnistrova.html
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Придністров’я

Російські слідчі вважають, що колишній прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк міг воювати проти російських
військ не лише в Чечні, а й в Придністров’ї.

Порошенко на РНБО: у бюджет-2018 на

оборону закладаємо 163 мільярди

Рада національної безпеки та оборони провела у середу
засідання під головуванням Президента Петра Порошенка,
під час якого були обговорені оборонні та безпекові
питання.

Монетизація субсидій: термін подання
заяв продовжили до листопада

Кабінет міністрів продовжив до 1 листопада термін подачі
заяв громадянами на монетизацію частини

невикористаної субсидії. Таке рішення ухвалено на

засіданні уряду в середу, ...

УКРАЇНА І СВІТ

Порошенко і Ліптон обговорили
перспективу нового траншу МВФ

Президент України Петро Порошенко прийняв першого
заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона.
Про це повідомляє прес-служба Президента.

Представник України при ЄС назвав
єдиний механізм для деокупації Криму

Українська держава послідовно відстоює свою
територіальну цілісність упродовж російської агресії. Росія
повинна мирно вивести свої збройні сили із окупованого
Криму.

Пропаганда Кремля: глава МЗС Естонії
закликає світ перейти в інформаційний
наступ

Світова спільнота усвідомлює роль російської пропаганди,
що має ознаки втручання у внутрішню політику також і
Північноамериканського континенту.

Українські хакери передали InformNapalm
імена 799 військових РФ на Донбасі

Хакери "Українського кіберальянсу" (UCA) отримали
списки особового складу артилерійської групи 3 окремої
мотострілкової бригади 1 армійського корпусу

(сформований на території т. зв. "ДНР") російсько-

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304588-pid-kodom-arsenij-do-bojovih-podvigiv-acenuka-rosia-domaluvala-pridnistrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304678-porosenko-na-rnbo-u-budzet2018-na-oboronu-zakladaemo-163-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304387-monetizacia-subsidij-termin-podanna-zaav-prodovzili-do-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2304576-porosenko-i-lipton-obgovorili-perspektivu-novogo-transu-mvf.html
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-pershim-zastupnikom-direktor-43250
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2304683-predstavnik-ukraini-pri-es-nazvav-edinij-mehanizm-dla-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2304377-propaganda-kremla-glava-mzs-estonii-zaklikae-svit-perejti-v-informacijnij-nastup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2304636-ukrainski-hakeri-peredali-informnapalm-imena-799-vijskovih-rf-na-donbasi.html
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(сформований на території т. зв. "ДНР") російсько-
окупаційних військ.

"Блакитні каски" на Донбасі: Екс-прем'єр
Литви назвав найкращий варіант

Можлива миротворча місія ООН на Донбасі має бути як на
лінії розмежування, так і на кордоні з Росією, аби запобігти
перекиданню на окуповану територію живої сили та
озброєння з РФ.

МН17: глава МЗС Австралії розповіла про
дзвінок російського посла

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп
переконана, що малайзійський Боїнг рейсу МН17, на борту
якого було 38 австралійців, збили підтримувані Росією
сепаратистські сили.

Focus пояснив фразу про "Путіна -
собаку"

Німецький тижневик Focus не збирався ображати
президента РФ Володимира Путіна, використавши на його
адресу висловлювання, що включає слово "собака", - це
була гра слів, що не перекладалася російською мовою. 

Міятович назвала головні проблеми у
діяльності українських ЗМІ

Колишній представник ОБСЄ зі свободи медіа Дуня
Міятович вважає безкарність осіб, які вчиняють злочини
проти журналістів, однією з головних перешкод у
діяльності українських ЗМІ.

Турбіни Siemens у Криму: проти "дочки"
Ростех подали новий позов

Спільне підприємство Siemens і компанії «Силовые
машины» подало до арбітражного суду Москви позов
проти дочірньої компанії «Ростех» «Технопромэкспорт» за
незаконну поставку турбін в окупований Крим.

УКРАЇНА

Порошенко про антрацит із США: Росія

втратила ще один інструмент шантажу

Завдяки постачанню американського вугілля до України
Росія втратила ще один інструмент енергетичного
шантажу, попри підступну крадіжку українського вугілля на
Донбасі.

Порошенко призначив керівника Служби

зовнішньої розвідки

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2304543-blakitni-kaski-na-donbasi-ekspremer-litvi-nazvav-najkrasij-variant.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304620-mn17-glava-mzs-avstralii-rozpovila-pro-dzvinok-rosijskogo-posla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2304517-focus-poasniv-frazu-pro-sobaku-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304344-miatovic-nazvala-golovni-problemi-u-dialnosti-ukrainskih-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2304549-turbini-siemens-u-krimu-proti-docki-rosteh-podali-novij-pozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2304205-porosenko-pro-antracit-iz-ssa-rosia-vtratila-se-odin-instrument-santazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2304375-porosenko-priznaciv-kerivnika-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki.html
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зовнішньої розвідки

Президент України Петро Порошенко призначив головою

Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка, який з червня

2015 року виконував обов’язки глави Місії України при

НАТО...

"План Маршалла" для України не буде

манною небесною - Клімкін

Україна має реально підходити до можливості отримання
підсиленої інвестиційної допомоги і бути готовою її
реалізувати, оскільки так званий "план Маршалла" не буде
чимось на кшталт манни небесної.

Біля Донецька безпілотник ОБСЄ помітив

40 танків окупантів

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

помітив поблизу з окупованим Донецьком 40 танків. Про

це мовиться у звіті СММ ОБСЄ. "За межами призначених ..

Україна вийшла із кризи - Прем'єр

Нині є всі підстави говорити про те, що Україна долає
кризу, попри критичні заяви чималої кількості

політиків. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман

сказав на засіданні уряду, ...

Бойовики отримали наказ готуватися до

активних бойових дій - ІС

Підрозділи бойовиків на Маріупольському напрямку
отримали наказ підготуватися до активізації бойових дій з

14 вересня. Про це написав у Фейсбуці керівник групи

"Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Публічна дипломатія кримських татар: в

Укрінформі підбили підсумки проекту

У середу, 13 вересня, в день 10-річчя ухвалення
Декларації ООН про права корінних народів, в Укрінформі
підбили підсумки спільного проекту Міністерства
інформаційної політики України і

ЕКОНОМІКА

Кабмін: На підтримку українських

фермерів направлять 1 мільярд

Кабінет міністрів направить 1 млрд грн на підтримку

українських фермерів. Про це Прем'єр-міністр України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2304375-porosenko-priznaciv-kerivnika-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2304598-plan-marsalla-dla-ukraini-ne-bude-mannou-nebesnou-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2304126-bila-donecka-bezpilotnik-obse-pomitiv-40-tankiv-okupantiv.html
http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/339676
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2304234-ukraina-vijsla-iz-krizi-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2304173-bojoviki-otrimali-nakaz-gotuvatisa-do-aktivnih-bojovih-dij-is.html
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1316578781804107
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2304273-publicna-diplomatia-krimskih-tatar-v-ukrinformi-pidbili-pidsumki-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2304337-urad-na-pidtrimku-ukrainskih-fermeriv-napravlat-1-milard.html
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українських фермерів. Про це Прем'єр-міністр України
Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, ...

Уряд передав майно Одеського НПЗ

Курченка в управління Фонду держмайна

Кабінет міністрів підтримав проект розпорядження щодо
віднесення майнових комплексів ПАТ "Одеський
нафтопереробний завод" і ТОВ "Енергія і газ Україна" до
сфери управління Фонду державного майна.

Москаль хоче передати Ужгородський

аеропорт у користування авіаперевізнику

з ЄС

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив
про чергове затягування переговорів із з представниками
EASA та "Аероруху" щодо аеропорту "Ужгород".

ПРАВА ЛЮДИНИ

Краснодарський суд призначив Павлу
Грибу 2 місяці арешту

Громадянина України Павла Гриба, якого тримають у

краснодарському СІЗО, заарештували до 17 жовтня. Про

це повідомили в середу ТАСС у Жовтневому районному

суді Краснодара. 

Заочне засудження чекає на 53 бойовиків
та "політиків" ОРЛО

У 2017 році в Луганській області Службою безпеки України
завершено досудове розслідування стосовно 53
«посадових осіб» силового та політичного блоку
псевдодержавного утворення «ЛНР». 

У Києві пройшов мітинг на підтримку
Чийгоза

У Києві на Майдані Незалежності пройшов мітинг на
підтримку політв'язня, заступника Меджлісу
кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

ПРАВОПОРЯДОК

Вибух на Бессарабці: ЗМІ стало відоме

ім'я потерпілої

Жінкою, яка постраждала під час вибуху автівки у центрі
Києва 8 вересня, виявилася уродженка Донецька Наталія
Целовальникова. Про це повідомляє ТСН.

Львівський суд арештував на два місяці

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2304356-urad-peredav-majno-odeskogo-npz-kurcenka-v-upravlinna-fondu-derzmajna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2304342-moskal-hoce-peredati-uzgorodskij-aeroport-u-koristuvanna-aviaperevizniku-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304322-krasnodarskij-sud-priznaciv-pavlu-gribu-2-misaci-arestu.html
http://tass.ru/proisshestviya/4557944
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2304182-zaocne-zasudzenna-cekae-na-53-bojovikiv-ta-politikiv-orlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2304698-u-kievi-projsov-miting-na-pidtrimku-cijgoza.html#
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2304057-vibuh-na-besarabci-zmi-stalo-vidome-ima-poterpiloi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2304057-vibuh-na-besarabci-zmi-stalo-vidome-ima-poterpiloi.html
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Львівський суд арештував на два місяці

учасника "прориву на Шегині"

Суд у Львові заарештував на 2 місяці одного з учасників
"прориву" державного кордону на пункті пропуску "Шегині"
під час проходження Міхеїла Саакашвілі на територію
України.

Столична поліція вдруге за рік затримала

злодія в законі "Гелу Тбіліського"

Київські оперативники вдруге за рік затримали злодія в

законі «Гелу Тбіліського». Про це інформує відділ

комунікації поліції Києва. «У квітні 2017 року працівники ...

Прокуратура завела справу за фактом

псевдовиборів у Севастополі

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила
кримінальне провадження за фактом проведення

псевдовиборів у Севастополі. Про це повідомила прес-

служба прокуратури АРК.

Справа ПриватБанку: суд арештував

Boeing і офіс "1+1"

Печерський райсуд Києва у справі розкрадання коштів із
"ПриватБанку" наклав арешт на будівлю, яку орендує
телеканал "1+1", а також на літак Boeing.

ЕКСКЛЮЗИВ

Дипломатичний нонсенс: МЗС Угорщини
шантажує Україну за закон, якого ще нема
(Аналітика)

Що робити Україні, аби із “добрим сусідом” не сваритися й

сепаратизму на Закарпатті не допустити. Хоча

остаточного тексту нового закону про освіту ще не існує в 

Досить плачів про «українську корупцію»!
Це заперечують факти (Аналітика)

Хтось може не хоче цього помічати, але не така вже наша
корупція й не переможна – її пута поступово

слабшають. Усебічне ниття – і всередині України, і ззовні -

про непереможну українську корупцію вже набило

оскому. 

«Захід-2017» - лише один з елементів
російської загрози, і протидіяти їй треба

системно - Павло Клімкін (Інтерв'ю)

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2304057-vibuh-na-besarabci-zmi-stalo-vidome-ima-poterpiloi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2304135-stolicna-policia-vdruge-za-rik-zatrimala-zlodia-v-zakoni-gelu-tbiliskogo.html
https://kyiv.npu.gov.ua/uk/publish/article/371359
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2304437-prokuratura-zavela-spravu-za-faktom-psevdoviboriv-u-sevastopoli.html
http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=215376
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2304452-sprava-privatu-sud-arestuvav-boeing-i-ofis-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2303909-diplomaticnij-nonsens-mzs-ugorsini-santazue-ukrainu-za-zakon-akogo-se-nema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304487-dosit-placiv-pro-ukrainsku-korupciu-ce-zaperecuut-fakti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2304402-pavlo-klimkin-ministr-zakordonnih-sprav.html
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системно - Павло Клімкін (Інтерв'ю)

Протягом минулого тижня очільник МЗС України Павло

Клімкін побував у Будапешті на зустрічі міністрів

закордонних справ Вишеградської групи та ...

СУСПІЛЬСТВО

У вересні здорожчали сало, масло, мясо та
овочі

За даними Держстату, на початку осені відбулось значне
подорожчання сала, свинини та вершкового масла.

Експерт: У реформі прописаний захист від
"скорочень" за три роки до пенсії

Проблема влаштування на роботу тих, кому за 60,

залишається проблемою в Україні. Про це сказав на прес-

конференції в Укрінформі директор з розвитку сайту

пошуку роботи Work.ua Сергій Марченко.

Уряд заборонив ганяти вчителів на
"поквартирний опис" дітей

Кабінет міністрів заборонив зобов’язувати вчителів
проводити поквартирний перепис дітей. Відповідне
рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє
кореспондент Укрінформу.

Кабмін схвалив фінплан Укрзалізниці:

квитки не дорожчатимуть

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.

Житлову субсидію автоматично
перепризначили майже 236 тисячам родин
- КМДА

У столиці в автоматичному режимі перепризначено
житлову субсидію 235 934 родинам на період із травня
2017 року. 

Що готує Форум видавців для підлітків та
їх батьків

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 книжок жанру

«young adult», які будуть цікаві і підліткам, і дорослим.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2304402-pavlo-klimkin-ministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2304384-u-veresni-zdorozcali-salo-maslo-maso-ta-ovoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304500-ekspert-u-reformi-propisanij-zahist-vid-skorocen-za-tri-roki-do-pensii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304397-urad-zaboroniv-ganati-vciteliv-na-pokvartirnij-opis-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2304329-kabmin-shvaliv-finplan-ukrzaliznici-kvitki-ne-dorozcatimut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2304249-zitlovu-subsidiu-avtomaticno-perepriznacili-majze-236-tisacam-rodin-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2303465-forum-vidavciv-pidlitkova-literatura-dla-vsih.html
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«young adult», які будуть цікаві і підліткам, і дорослим.

У Києві відбувся "Марш нечесті у мантіях"

Громадські активісти вимагають від Вищої ради
правосуддя відсіяти 30 недоброчесних кандидатів до

нового Верховного суду. Про це заявили представники

громадських організацій під час акції "Марш нечесті у ...
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