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ТОП
Расмуссен: Країни НАТО можуть і повинні надати
Україні оборонну зброю
На тлі стійкості військовослужбовців України, які протистоять
російській агресії, НАТО повинно надати державі подальшу
військово-технічну допомогу.

Представник МВФ назвав умови для надання
чергового траншу
Четвертий перегляд програми для України в рамках
механізму розширеного фінансування (EFF) Радою
виконавчих директорів МВФ буде можливим після
запровадження пенсійної реформи, заходів з

Трагедія в Одесі: директора табору "Вікторія"
арештували без права застави
Райсу Одеси ухвалив рішення взяти під варту строком на 2
місяці без права застави директора комунального
позашкільного навчального закладу "Вікторія" Петроса
Саркісяна, де 16 вересня сталася пожежа і загинуло 3 дітей.

Під Києвом горів заповідник "Биківнянські
могили"
У заповіднику "Биківнянські могили" під Києвом горіла суха
трава на площі 3 гектари.Про це повідомляє Головне
управління ДСНС України в Києві.
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До України вперше прилетіли рожеві фламінго
На території Азово-Сиваського національного природного
парку, що на Херсонщині, помітили цілу зграю рідкісних
рожевих фламінго. Близько 20 екзотичних птахів
прогулювалися поблизу озера Чурюк,

УКРАЇНА
Генасамблея ООН: Клімкін зустрівся зі
шведською та польським колегами
У ході робочого візиту 18 вересня міністра закордонних справ
України Павла Клімкіна до Нью-Йорка для участі у 72-й сесії
Генасамблеї ООН відбулася його зустріч з міністрами
закордонних справ Швеції Маргот

В окупований Крим “навідались” 34 вантажних
судна-порушники за місяць - МінТОТ
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб зафіксувало заходження 34
вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму
впродовж серпня.

Молодіжний парламент Криму працюватиме за
зразком Європейського
Молодіжний парламент Криму, створюваний у
рамках проекту Qirim Young, працюватиме за
зразком Європейського молодіжного парламенту.
Пожежа в одеському таборі: школярка, яка
врятувала вісьмох дітей, одужує
У реанімаційному відділенні Одеської обласної дитячої
лікарні перебуває на лікуванні учасниця хореографічного
ансамблю "Адель" Катруся Ной, яка отримала опіки ніг і
верхніх дихальних шляхів.

Кличко проти перекладання 7 мільярдів пільг у
сфері ЖКГ на місцеві бюджети
Місцеве самоврядування повинне вирішувати питання
місцевого, а не державного значення. Тому абсолютно
неприйнятним для нас є намагання

Українські гімнасти вибороли вісім нагород на
Кубку світу
Українська збірна з гімнастики завоювала вісім нагород на
Кубку світу в Парижі (Франція). Олег Верняєв здобув золоту
нагороду на брусах, а також дві бронзові на кільцях та в
опорному стрибку.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко наполягатиме на розширеній місії
http://ke.am/Gw8zAW2JoOq
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ООН з можливістю застосування зброї
Президент України Петро Порошенко під час виступів
в ООН закликатиме до розгортання миротворчої місії
на Донбасі та створення міжнародної групи країн для

На перемовинах із США йдеться не тільки про
Javelin - Президент
Переговори про надання Україні оборонної летальної
зброї просунулись дуже далеко.Про це заявив у
понеділок Президент України Петро Порошенко,
виступаючи перед українською діаспорою в ...
Україна завершила розміщення євробондів на $3
мільярди - Порошенко
Іноземні інвестори завершили процес розміщення
українських суверенних бондів на $3 млрд.Про це заявив у
понеділок Президент України Петро Порошенко під час
зустрічі з українською діаспорою

OPIC надасть Україні $250 мільйонів на сховище
відпрацьованого ядерного палива
Корпорація приватних закордонних інвестицій (OPIC)
затвердила близько 250 мільйонів доларів для
підтримки розробки,
"Блакитні шоломи" на Донбасі: Берлін змінив
ставлення - експерт
Німеччина, яка ще нещодавно не дуже вітала ідею введення
миротворчого контингенту на схід України, а також виступала
проти озброєння діючої СММ, останнім часом змінила свої
позиції.

Омелян анонсував придбання німецьких
списаних вагонів для приміського сполучення
Стабілізувати ситуацію з дефіцитом вагонів для приміських
пасажирських перевезень вдасться завдяки залученню
вживаного німецького рухомого складу.

Секретар РНБО подякував Ніку Вуйчичу за слова
підтримки
Секретар РНБО Олександр Турчинов зустрівся з Ніком
Вуйчичем, який напередодні прибув до України та виступив у
неділю на Хрещатику перед більш ніж ста тисячами українців.

Україна за 7 місяців збільшила виручку від
експорту м'яса у 1,5 рази до $300 мільйонів
З січня по липень 2017 року виручка від експорту
http://ke.am/Gw8zAW2JoOq

3/8

18.09.2017

Єдина країна - Дайджест 18.09.17

м'яса (яловичини, свинини та птиці) з України зросла
до $299,17 млн, що у 1,5 рази більше, ніж за
показники аналогічного періоду минулого року.

ЕКОНОМІКА
У проект бюджету-2018 заклали курс долара 30,1
Проект державного бюджету України на 2018 рік
розраховувався на основі прогнозованого курсу національної
валюти на рівні 30,1 грн за долар США.

НБУ: За 2 квартал валовий зовнішній борг
України зріс на $1,2 мільярда
Станом на 1 липня 2017 року валовий зовнішній борг
України склав 114,836 мільярда доларів, що на 1,198
мільярда доларів вище показника на 1 квітня.
Четверте судно з африканським вугіллям
прибуло до порту "Южний"
До причалу ДП "Морський торговельний порт "Южний" 17
вересня пришвартували судно Panamax SEMIRAMIS із
вугіллям із Південно-Африканської Республіки.

НБУ: з травня інфляція перевищує початкові
прогнози
Починаючи з травня інфляція перевищує початкові прогнози
НБУ, тому ймовірність відхилення від центральної точки
цільового діапазону (8 плюс мінус 2%) більш суттєво, ніж
передбачає поточний прогноз на рівні 9,1%.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд виправдав і відпустив фігурантів "справи 2
травня"
Іллічівський міський суд у Чорноморську Одеської області
ухвалив виправдати і звільнити з-під варти всіх фігурантів
"справи 2 травня".Про це повідомляє місцеве інтернетвидання "Таймер".

"Прорив" кордону: суд визнав обгрунтованою
підозру Сакварелідзе
Суд визнав обгрунтованою підозру проти Сакварелідзе і
залишив йому запобіжний захід у вигляді особистого
зобов'язання.Про це повідомляє прес-служба прокуратури
Львівської області.

У бійці біля суду Чорноморська постраждали 20
правоохоронців
Щонайменше 20 поліцейських і нацгвардійців отримали
http://ke.am/Gw8zAW2JoOq
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тілесні ушкодження різного ступеня важкості в сутичках біля
міськсуду Чорноморська, де виголошували вирок
проросійським учасникам

До Павла Гриба пустили консулів, але дозволу на
медобстеження досі немає - МЗС
Українські консули зустрілися з викраденим у Білорусі й
вивезеним до Росії 19-річним українцем Павлом Грибом.Про
це повідомила у Twitter речник Міністерства закордонних
справ України Мар'яна Беца.

Lifecell оштрафували на 19,5 мільйона за
порушення норм тарифікації
Антимонопольний комітет України оштрафував мобільного
оператора Lifecell на 19,5 млн грн за порушення
законодавства у сфері тарифікації.

На кордоні з Росією затримали фігуранта справи
з розкрадання рефінансу НБУ
Співробітники СБУ спільно з Департаментом Інтерполу та
Європолу Нацполіції затримали зловмисника, який
звинувачується у розкраданні мільйонів гривень
рефінансування Національного банку.

Екс-нардеп Артеменко програв суд про
позбавлення громадянства
Окружний адмінсуд Києва відмовив колишньому депутату
Верховної Ради Андрію Артеменку у визнанні протиправними
дій генерального прокурора Юрія Луценка щодо позбавлення
його українського

ПРАВА ЛЮДИНИ
Обвинувачення вимагає для кримського
журналіста Семени три роки умовно
Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму
вимагає для українського журналіста Миколи Семени
три роки позбавлення волі з випробним терміном у
три роки.
Львівський Форум видавців створив платформу
для захисту журналістів – жертв Москви
Платформу для захисту полонених і переслідуваних Москвою
журналістів створив львівський Форум видавців.Про це було
заявлено під час дискусії «Жертви Москви: українські
журналісти у полоні
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ЕКСКЛЮЗИВ
"Харків був і залишається українським містом.
Це точка неповернення" (Аналітика)
Харківський патріотизм - особливий: у 40 тисяч
голосів співати Гімн України і святкувати День міста і
День Незалежності як один деньЛюдські міркування
Чому насправді згорів дерев’яний корпус
дитячого табору?
Наскільки сучасні дерев’яні будинки з кругляка
реально пожежобезпечні? Це міф чи ні? Укрінформ
спробував це вияснити. Україна вже третій день не може

оговтатися після трагедії на Одещині, де внаслідок
Форум YES-2017: це була зрада, чи перемога?
(Аналітика)
У Києві закінчилася 14-та конференція YES, якій
прогнозували провал через її багаторічного
організатора Віктора Пінчука
Людина, без якої не було б Сєвєродонецька
(Аналітика)
За неповні три місяці у 1937-38 роках НКВС репресував на
Донбасі понад 27 тисяч осібА ви знаєте, що міста
Сєвєродонецька, яке сьогодні «виконує обов'язки» обласного
центру Луганщини, могло б і не існувати в природі?

СУСПІЛЬСТВО
Українка з Ірландії отримала відзнаку від
Конгресу США
Українка з Ірландії Оксана Шадріна отримала відзнаку
Конгресу США за внески у бізнес та суспільне життя. "Я
народилася в часи Радянського Союзу, коли американці та

Бограч: закарпатський король із перчинкою
(Аналітика)
Укрінформ починає новий проект – аби краще пізнати Україну
- від краю до краюЩо казати, не такі українці й мобільні, як би
того хотілося. От стартував безвіз — чимало співвітчизників
активізувалися у ...

Сигарети "під ялинку" можуть активно дорожчати
Кабінет міністрів України розробив законопроект, згідно з
яким з 2018 по 2025 рік в Україні піднімуться акцизні ставки
на сигарети з нинішніх 21 євро до 90 євро за 1000
штук. Відповідний проект закону України № 7110-1

"Про внесення змін до Податкового кодексу
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Мінімальна зарплата зросте до 3723 гривень проект бюджету
Наступного року мінімальна зарплата зросте із 3200 гривень
до 3723 гривень, або на 16,3%. Прожитковий мінімум на одну
особу становитиме з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1
липня – 1777 гривень, з 1

Кавомани фестивалитимуть у Львові
У четвер, 21 вересня, в місті Лева розпочнеться 11-й
фестиваль "На каву до Львова", який триватиме до 24 вересня
й запропонує насичену програму. Усі заходи відбуватимуться
на проспекті Свободи та на площі Музейній,

Окупанти незаконно бурять скелю під
"Ластівчиним гніздом" - ЮНЕСКО
В окупованому Криму незаконно бурять скелю, на якій стоїть
палац "Ластівчине гніздо". Про це йдеться у датованій 18
серпня доповіді ЮНЕСКО, присвяченій ситуації в окупованому
РФ Криму, повідомляє ВВС.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул.
Б.Хмельницького 8/16

Відписатися
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