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ТОП
Путіну не варто сподіватися, що світ
стомиться від санкцій - Кондоліза Райс
Колишній державний секретар США (2005-2009) Кондоліза
Райс заявляє, що Путіну нічого сподіватися на зняття
санкцій з Росії. Про це вона заявила в рамках форуму YES

Майбутнє Європи треба обговорювати не
лише членам ЄС - Порошенко
До обговорення майбутнього Європи треба підключати не
лише членів Євросоюзу, а й країни-кандидати, асоційовані
країни. Про це заявив Президент України Петро
Порошенко у п'ятницю під час відкриття пленарних

Нова агресія на Донбасі може спалахнути
в будь-який момент – ОБСЄ
За період "шкільного перемир’я" на Донбасі, яке
розпочалось з 25 серпня, більше 4 тисяч разів
порушувався режим тиші, що може свідчити про початок
чергового загострення ситуації.

Україна
сьогодні
є
світовим
фронтлайнером в інформаційній війні Джапарова (Інтерв'ю)
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Джапарова (Інтерв'ю)
У ці дні у Варшаві триває щорічна конференція ОБСЄ з
імплементації зобов'язань у галузі людського виміру
(Human Dimension Implementation Meeting, HDIM).

Уряд пропонує з січня підняти мінімалку
до 3 723 гривень
Кабінет міністрів України у проекті закону про держбюджет
на 2018 рік прописав вже з 1 січня встановлення
мінімальної заробітної плати у розмірі 3 723 гривень,
прожитковий мінімум буде 1 700 гривень.

Take it easy: як провести вихідні в Києві
15-17 вересня (Афіша)
Книжковий кураж, прощання з Гогольfest і ретро на
роверах – цього вікенду в столиці насолоджуємося
нестерпною легкістю буття. Джаз на даху – Broadway. Що
цікавого: Вечір п'ятниці, київський дах, бродвейський джаз.

УКРАЇНА І СВІТ
Президент ЄБРР: Україні час припинити
багаторічну практику напівреформ
Україна має активізувати проведення реформ, темпи яких
залишаються досить повільними. Про це президент
Європейського банку реконструкції та розвитку Сума
Чакрабарті заявив у виступі на щорічному форумі YES,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Польща
як
член
Радбезу
ООН
займатиметься
російсько-українським
конфліктом - МЗС
Польща як непостійний член Ради Безпеки ООН у 20182019 роках звертатиме увагу країн світу на дотримання
міжнародного права і вирішення ситуації на сході України.

МВФ закликає владу України створити
антикорупційний суд
Створення антикорупційного суду в Україні є важливим
наступним кроком у боротьбі з корупцією, і Міжнародний
валютний фонд закликає уряд країни зробити цей крок.

Ліптон: 25 років чую, що земельна
реформа в Україні неможлива. Потрібен
компроміс
Земельна реформа залишається важливим елементом
програми реформ, підтриманої МВФ, і Україна має знайти
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програми реформ, підтриманої МВФ, і Україна має знайти
шлях для досягнення консенсусу, щоб подолати її
блокування.

Товаробіг із ЄС зріс на третину і вже
становить $25 мільярдів - Президент
За 8 місяців 2017 року товарообіг між Україною та ЄС зріс
на третину порівняно з минулим роком та становить 25
млрд дол. США. Про це заявив Президент України Петро
Порошенко у п'ятницю під час 14-го щорічного ...

Екс- прем'єр Британії вважає, що "Мінськ"
треба перезапустити
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон
вважає, що Мінський процес наразі не працює, його
потрібно перезавантажити. Про це він заявив на 14-тій
щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES).

Пропозиція РФ щодо миротворців ООН на
Донбасі може бути пасткою - Джон Керрі
Російська
пропозиція
стосовно
запровадження
миротворчої місії ООН на Донбасі має бути ретельно
проаналізована, аби уникнути пастки, а миротворчий
контингент у разі введення мусить забезпечити контроль
за зовнішнім кордоном.

МВФ вважає "дуже низькими" ціни на газ в
Україні
Ціни на газ в Україні є дуже низькими порівняно з сусідніми
країнами. Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів
перший заступник глави МВФ Девід Ліптон. "Ціни на газ в
Україні є дуже низькими порівняно з сусідами...

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 3 колони
техніки бойовиків біля Луганська
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 3
колони ворожої техніки на автошляху H-21 поблизу
підконтрольної так званій "ЛНР" Георгіївки.

УКРАЇНА
Кабмін схвалив проект бюджету-2018
Кабінет міністрів схвалив проект закону про Державний
бюджет України на 2018 рік та має намір невідкладно
внести його на розгляд Верховної Ради.
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Україна може закуповувати
східному кордоні – Гройсман

газ

на

Україна може закуповувати газ на своєму східному кордоні.
Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на
брифінгу після зустрічі з віце-президентом Європейської

Гриневич про мовний закон: Готові надати
спірну статтю для експертизи Ради
Європи
Україна готова надати для експертизи 7 статтю Закону
про освіту, яка регламентує мовне питання в освіті.

Через "безроумінг" можуть підскочити
тарифи - Київстар
Угода про скасування роумінгових платежів з країнами
Євросоюзу призведе до зростання тарифів усередині
України. Про це під час конференції Ялтинської
економічної стратегії повідомив президент "Київстару" ...

Четверо
українських
легкоатлетів
претендують на звання кращих в Європі
Почалося голосування ЕА за обрання кращих легкоатлетів
Європи за підсумками 2017-го року. Голосування
проводиться у номінаціях "Найкращий атлет року",
"Найкраща атлетка року" і "Зірка, яка сходить" серед ...

ЕКОНОМІКА
НБУ дозволив банкам обирати агентів для
ідентифікації клієнтів
У Національному банку дозволили банкам обирати агентів
для здійснення верифікації та ідентифікації фізосіб. Про це
повідомляє прес-служба НБУ.

Результат від е-data: Україна на 31 місці з
94 у глобальному індексі відкритих даних
Портал публічних фінансів е-data, що був запущений в
Україні рівно два роки тому, є одним із наріжних каменів
суттєвого підвищення рейтингу держави у глобальному ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Параламов розповів, як його катували

http://archive.sendpulse.com/96075f52/?_ga=2.37363363.2097534441.1505125449-1568125602.1500639181

4/7

15.09.2017

Єдина країна - Дайджест новин (15.09.17)

Параламов розповів, як його катували
струмом ФСБешники в Криму

Кримський татарин Ренат Параламов після звільнення з
ФСБ розповів, як на нього натягли мішок і катували
електричним струмом, змушуючи підписати якісь
протоколи.

МЗС вимагає від Росії пустити українських
лікарів до Павла Гриба
Міністерство
закордонних справ України
вимагає
допустити українських лікарів до незаконно затриманого
Росією громадянина України Павла Гриба. Про це йдеться
у коментарі МЗС.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд арештував Лавриновича на два місяці
Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення про
обрання
запобіжного
заходу
екс-міністру
юстиції
Олександру Лавриновичу у вигляді тримання під вартою
строком на 60 діб.

У прокуратурі сказали, який запобіжний
захід хочуть для Сакварелідзе
Прокуратура має намір просити Галицький районний суд
міста Львова обрати для одного з лідерів "Руху нових сил"
Давиду Сакварелідзе найбільш м'який запобіжний захід особисте зобов'язання.

В
СБУ
заявляють,
що
Укрправда
розголосила державну таємницю
Слідчий відділ Головного управління Служби безпеки
України у Києві та області здійснює досудове слідство за
фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328
(розголошення
державної таємниці)
Кримінального
кодексу України.

Банкова просить ВАСУ поновити справу
проти екс-депутата Артеменка
Адміністрація Президента просить Вищий адмінсуд
поновити розгляд справи щодо законності указу глави
держави про припинення українського громадянства
колишнього нардепа Андрія Артеменка.

ЕКСКЛЮЗИВ
Початок осені в Івано-Франківську: велика
вода та бізнес-план для мера (Аналітика)
Казка на Гетьманських Валах, «будівельний бум», змиті
авто - події регіону, що стали найпомітнішими. У начебто
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авто - події регіону, що стали найпомітнішими. У начебто
спокійному, на перший погляд, і патріархальному ...

Розмова про відмову: що означатиме
зупинка
фінансування
російських
«гумконвоїв»?a (Аналітика)
Це димова завіса, імітація відходу РФ з Донбасу, реверанс
Заходу, чи намір насправді кінчати війну з Україною? 15
вересня світом розлетілась новина про те, що на ...

План Маршалла для України? План «Куба в
квадраті»! (Аналітика)
План Кубілюса-Кубіва – так можна назвати комплекс дій
щодо виводу України з економічної кризи. Як російська
Вікіпедія його ігнорує

СУСПІЛЬСТВО
Кістіон обіцяє у вересні закрити борги за
субсидіями перед теплокомуненерго
У вересні має бути повністю покрита заборгованість
держави перед комунальними підприємствами у частині
субсидій. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України
Володимир Кістіон у ході першого засідання ...

Проект бюджету-2018: зарплата вчителів
зросте у середньому на 1,5 тисячі
Уряд передбачив у проекті закону про Державний бюджет
збільшення заробітної плати для вчителів на 25%, тож
вона у середньому зросте у 2018 році на 1,5 тис. грн.

Гриби – не гроби, або в 2017-му грибів
багато, але війна тут ні до чого (Аналітика)
Наука мікологія доводить: усім грибним рекордам є просте
пояснення – зміни клімату. Однак народні повір’я не
перепреш. Визнаю, тихе полювання – моя слабкість.

У Львові з’явився
мобільний проїзний

перший

в

Україні

У Львові запустили перший в Україні мобільний проїзний
квиток на міський транспорт. Про це Укрінформу
повідомили в ПриватБанку, який бере участь в реалізації
проекту.
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Українські автори на Форумі видавців:
"золота двадцятка"
Ми підготували добірку 20-ти новинок української прози та
поезії, яка представлена на 24-му «Форумі видавців у
Львові». Реставрація імперії і проект надлюдини, воля і
обумовленість, герої креативного класу і нова Орда, що ...

Посадковий талон МАУ
коштуватиме 10 євро

в

аеропорту

Із 1 жовтня отримати посадковий талон на стійці
реєстрації на власні регулярні рейси авіакомпанії
«Міжнародні Авіалінії України» можна буде тільки за
додаткову плату.
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