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Єдина країна - Дайджест новин (14.09.17)

ТОП

Рада ЄС ще на півроку продовжила санкції
проти Росії

Євросоюз продовжив персональні обмежувальні заходи
проти російських, кримських посадовців, членів
терористичних організацій в ОРДЛО, включаючи ...

Зброя для України: за Штатами можуть
"підтягнутися" інші країни – Карпентер

В разі ухвалення президентом США рішення забезпечити
Україну оборонною зброєю, інші союзні країни наслідують
цей приклад й розпочнуть свої поставки.

Захід не повинен дозволити Путіну
виграти битву в Україні - Андрюс Кубілюс,
екс-прем'єр-міністр Литви (Інтерв'ю)

Литва і політики цієї балтійської країни останнім часом
опинилися в авангарді підтримки євроінтеграційних зусиль
України в Євросоюзі. 

Вітаутас Ландсбергіс: Російські стратеги
та їхній «Zad» (Репліка)

Перший голова Сейму незалежної Литви (1992 рік) – для

Укрінформу. «Цю репліку до початку навчань «Захід-2017»

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2305359-rada-es-se-na-pivroku-prodovzila-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2305513-akso-ssa-dadut-zbrou-ukraini-insi-kraini-takoz-pocnut-postavki-karpenter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2304574-andrus-kubilus-ekspremerministr-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2305296-vitautas-landsbergis-rosijski-strategi-ta-ihnij-zad.html
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Укрінформу. «Цю репліку до початку навчань «Захід-2017»
я написав для однієї литовської газети. Буду радий, якщо
мою тривогу розділять і наші українські друзі».

Схеми "Роттердам+": НАБУ отримало
доступ до рахунків компанії Ахметова

Детективи Національного антикорупційного бюро
отримали доступ до рахунків компанії донецького олігарха
Ріната Ахметова "ДТЕК Дніпроенерго" в Укрсоцбанку в
рамках розслідування кримінального ...

Пожежа на ринку Борщагівки: ДСНС
розповіли подробиці

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють
про ліквідацію пожежі на території одного із ринків на
проспекті Леся Курбаса, 4Б,у Святошинському районі
Києва.

УКРАЇНА І СВІТ

Німецький експерт про Запад-2017:
Існують можливості "аж до інтервенції"

Стратегічні російсько-білоруські навчання "Запад-2017",
які розпочалися в четвер, несуть у собі цілий ряд загроз -
від інцидентів до агресії.

План Маршалла для України планують
представити на саміті Східного
партнерства

На саміті Східного партнерства наприкінці листопада 2017
року має бути представлено готовий "План Маршалла для
України" з його поетапною схемою реалізації.

Оціночна місія МВФ прибуде до України
ближчим часом

У МВФ прогнозують повернення в Україну вже в
"ближчому майбутньому" оціночної місії Фонду для
проведення четвертого перегляду в рамках виділення
наступного траншу програми

Кістіон обговорив з ЄІБ фінансування
модернізації газовидобування в Україні

Європейський інвестиційний банк надає Україні потужну
підтримку в реформах енергетики та транспортної
інфраструктури, фінансуючи 13 проектів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305322-shemi-rotterdam-nabu-otrimalo-dostup-do-rahunkiv-kompanii-ahmetova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2305509-pozeza-na-rinku-borsagivki-dsns-rozpovili-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2305386-nimeckij-ekspert-pro-zapad2017-isnuut-mozlivosti-az-do-intervencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2305201-plan-marsalla-dla-ukraini-planuut-predstaviti-na-samiti-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305425-ocinocna-misia-mvf-pribude-do-ukraini-blizcim-casom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305450-kistion-obgovoriv-z-eib-finansuvanna-modernizacii-gazovidobuvanna-v-ukraini.html
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Порошенку і Гройсману передали "чорне
золото" з Пенсильванії

Президент Петро Порошенко заявляє, що в енергетичному
секторі України відбулись кардинальні зміни, а енергоносії
перестали бути політичним інструментом і перетворились
на звичайний товар.

У Польщі відкрили ще одне консульство
України

Ще одне почесне консульство України запрацювало у
Польщі. Про це у Twitter повідомив посол України у РП
Андрій Дещиця. "На карті Польщі відсьогодні ще одна
консульська установа України - Почесне консульство
України в м.Ополє (вул.Краковська 9)", - написав він.

УКРАЇНА

Гройсман: Домовились, що силовики

відмовляться від "маски-шоу"

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що силові
структури відмовляться від силових операцій на
підприємствах. 

Росія прагне "заморозити" конфлікт на

Донбасі — Маломуж

Під виглядом мирних ініціатив для Донбасу Росія прагне
заморозити цей конфлікт та створити передумови для
довгострокової дестабілізації України.

"Яценюк" на фото зі справи Слідкому РФ

виявився соратником Корчинського

Людиною, яку російська експертиза ідентифікувала як
Арсенія Яценюка, що стало підставою для звинувачення
українського екс-прем'єра в участі в бойових діях у
Придністров'ї і Чечні, ...

У Чорному лісі повернуть до життя

головний табір УПА

У заказнику місцевого значення "Чорний ліс" поблизу сіл
Грабівка і Завій, що на Івано-Франківщині, розпочато

роботи з відновлення криївки УПА. Про це повідомляє

прес-служба Калуської райдержадміністрації.

ЕКОНОМІКА

Порошенко хоче "відкрити двері" силових

структур
Президент України Петро Порошенко наголошує на

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305429-porosenko-gaz-perestav-buti-politicnim-zasmorgom-i-stav-zvicajnim-tovarom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305440-u-polsi-vidkrili-se-odne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305421-grojsman-domovilis-so-siloviki-vidmovlatsa-vid-makskisou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305468-rosia-pragne-zamoroziti-konflikt-na-donbasi-malomuz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305354-acenuk-na-foto-zi-spravi-slidkomu-rf-viavivsa-soratnikom-korcinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305354-acenuk-na-foto-zi-spravi-slidkomu-rf-viavivsa-soratnikom-korcinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2305314-u-cornomu-lisi-povernut-do-zitta-golovnij-tabir-upa.html
http://rda.if.ua/n/news/2017/09/13/11678/view
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305273-porosenko-hoce-vidkriti-dveri-silovih-struktur.html
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Президент України Петро Порошенко наголошує на
необхідності якнайшвидше розглянути та ухвалити закон
про створення Служби фінансових розслідувань..

Щоб наздогнати Польщу Україна має вісім

років нарощувати ВВП на 8,7% - експерт

Для досягнення рівня розвитку економіки сьогоднішньої
Польщі Україні потрібно мати щорічний приріст ВВП з 2017

по 2025 роки у розмірі 8,7%. Про це заявила заступник

директора з наукової роботи та зовнішніх зв’язків Інституту

Порошенко: Вірю, що ми можемо увійти до

Шенгену

Україна має намір і далі поглиблювати співробітництво з
Європейським Союзом задля розвитку держави та в
подальшому – набуття членства в ЄС.

Омелян: Втрати від корупції на

Укрзалізниці - до 15 мільярдів щороку

Щороку втрати від корупційних дій на ПАТ "Українська

залізниця" складають від 10 до 15 млрд грн. Про це

написав міністр інфраструктури України Володимир

Омелян у Фейсбук.

Нацбанк продав $12,7 мільйона на аукціоні

Національний банк України 14 вересня 2017 року продав

на валютному аукціоні 12,7 млн доларів. Про це

повідомляє прес-служба НБУ. За результатами аукціону

мінімальний курс гривні становив 26,15 гривень за долар,

Середня зарплата в Україні зросла на 21%

в порівнянні з минулим роком

Згідно з аналітичними даними від провідного українського
сайту пошуку роботи Work.ua, жителі Києва і Киевської
області отримують найвищу середню заробітну плату.

ПРАВА ЛЮДИНИ

Викраденого у Криму Параламова
жорстоко катували - адвокат

Громадянина України Павла Гриба, якого тримають у

краснодарському СІЗО, заарештували до 17 жовтня. Про

це повідомили в середу ТАСС у Жовтневому районному

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305276-ekspert-sob-nazdognati-polsu-ukraina-mae-narosuvati-vvp-na-87-visim-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2305184-porosenko-viru-so-mi-mozemo-uvijti-do-sengenu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305375-omelan-vtrati-vid-korupcii-na-ukrzaliznici-do-15-milardiv-soroku.html
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155186714393439
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2305433-nacbank-prodav-127-miljona-na-aukcioni.html
https://www.bank.gov.ua/control/uk/auction/details
https://www.ukrinform.ua/tag-nacbank
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2304847-seredna-zarplata-v-ukraini-zrosla-na-21-v-porivnanni-z-minulim-rokom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2305302-vikradenogo-u-krimu-paralamova-zorstoko-katuvali-advokat.html
http://tass.ru/proisshestviya/4557944
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це повідомили в середу ТАСС у Жовтневому районному

суді Краснодара. 

ГПУ: свідоцтво про смерть Вороненкова –
єдиний документ, переданий Росії

Генеральна прокуратура України передала російській
стороні лише документ, що засвідчує факт смерті екс-
депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.  Про це
сказав заступник генерального прокурора Євген Єнін в ...

Бойовики "ДНР" передали Україні 19
ув'язнених

Бойовики "ДНР" передали у четвер на підконтрольну
Україні територію 19 засуджених для подальшого

відбування покарання. Про це повідомила прес-служба ...

ПРАВОПОРЯДОК

Сакварелідзе вручили підозру у зв'язку з

"проривом на Шегині"

Екс-прокурору Одеської області, одному з лідерів "Руху
нових сил" Давиду Сакварелідзе вручили повідомлення
про підозру у зв'язку з подіями в неділю, 10 вересня, на
українсько-польському кордоні біля пропускного

Земельні схеми: НАБУ повідомило

депутату Київради Кримчаку про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України
повідомили про підозру депутату Київради Сергію

Кримчаку. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. 

Розстріл Майдану: суд відмовився брати

під домашній арешт одного з кураторів

"Беркуту"

Печерський суд відмовив ГПУ в клопотанні про
призначення нічного домашнього арешту начальнику
департаменту громадської безпеки Нацгвардії
Володимиру Гриняку.

ЕКСКЛЮЗИВ

Чого чекають від «Запада-2017», і чи готові
до нього країни Балтії (Аналітика)

14 вересня почалися російсько-білоруські навчання

«Запад-2017». Репутація у РФ останніми роками така, що 

«Запад-2017»: Троянський кінь Кремля для

http://tass.ru/proisshestviya/4557944
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305400-gpu-svidoctvo-pro-smert-voronenkova-edinij-dokument-peredanij-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305312-bojoviki-dnr-peredali-ukraini-19-uvaznenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305442-sakvarelidze-vrucili-pidozru-u-zvazku-z-prorivom-na-segini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305446-zemelni-shemi-nabu-povidomilo-deputatu-kiivradi-krimcaku-pro-pidozru.html
https://nabu.gov.ua/novyny/zatrymanomu-deputatu-kyyivrady-povidomleno-pro-pidozru
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2305449-rozstril-majdanu-sud-vidmovivsa-brati-pid-domasnij-arest-odnogo-z-kuratoriv-berkutu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2305156-cogo-cekaut-vid-zapada2017-i-ci-gotovi-do-nogo-kraini-baltii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2305255-zapad2017-troanskij-kin-kremla-dla-gibridnoi-aneksii-bilorusi.html
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«Запад-2017»: Троянський кінь Кремля для
гібридної анексії Білорусі? (Аналітика)

Війська РФ можуть залишитися у Білорусі, провівши таким
чином гібридну окупацію та анексію її території. Сьогодні
розпочалися стратегічні російсько-білоруські навчання
«Запад-2017».

СУСПІЛЬСТВО

Київрада заборонила продаж алкоголю в
МАФах

Київська міська рада ухвалила рішення про заборону
продажу алкоголю в МАФах. 

Музею Революції Гідності дали земельну
ділянку

Київська міська рада виділила Музею Революції Гідності

ділянку площею 1,22 га. Відповідне рішення підтримали 96

депутатів Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Українка прославилась, створюючи їстівні
картини

Українка Дарина Косар здобула світову славу завдяки

створенню унікальних картин із їжі. Про це йдеться в

сюжеті ТСН. "Дарина Косар любить готувати,

У моді залишається вільний крій і світлі
тони

Дизайнери акцентують на світлих і пастельних тонах,
проте залишаються актуальними чорний та сірий
кольори.

Нові iPhone: після смерті Стіва Джобса
криза в Apple була неминучою (Аналітика)

iPhone 8 і iPhone Х усіх здивували своїми новими

функціями... які розробники «позичили» у конкурентів. Це

сталось! Компанія Apple представила чергові новинки -

смартфони iPhone 8 та iPhone X.

МОН хоче прописати у законі освіту для
дорослих

Робоча група при Міністерстві освіти і науки України
працюватиме над створенням законопроекту "Про освіту
дорослих". До її складу увійдуть представники МОН,
освітяни та громадські організації.

В Україні розробляють конкурента

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2305255-zapad2017-troanskij-kin-kremla-dla-gibridnoi-aneksii-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2305207-kiivrada-zaboronila-prodaz-alkogolu-v-mafah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2305397-muzeu-revolucii-gidnosti-dali-zemelnu-dilanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2305428-ukrainka-proslavilas-stvoruuci-istivni-kartini.html
https://tsn.ua/video/video-novini/ukrayinka-zdobula-svitovu-slavu-stvoryuyuchi-kartini-z-yizhi.html
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В Україні розробляють конкурента
Facebook

Українські програмісти працюють над створенням нової
соцмережі "ЄСВОЄ", яка, як очікують її засновники,
стане конкурентом всесвітньо відомому Facebook.

Форум видавців для найменших:
двадцятка дитячих книжок

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.
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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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