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Точка зору

Суспільство

ТОП
Порошенко показав паспорти бійців РФ: Мантра
"нас там немає" не витримує критики
Президент України Петро Порошенко продемонстрував
членам Ради безпеки ООН документи російських кадрових
військових, вилучених у них під час бойових дій на сході
України.

Генсек ООН нагадує, що миротворці не замінять
дипломатії
Для успішного вирішення конфліктів у світі слід усвідомити, що
миротворці не можуть бути заміною дипломатичним
зусиллям.Про це під час свого виступу у Нью-Йорку заявив
генеральний секретар ООН Антоніу ...

Фріланд підтримує розміщення “блакитних
шоломів” на Донбасі
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд висловила
повну підтримку ініціативи Президента України щодо
розміщення миротворчої операції ООН на окупованій
території Донбасу.

Луценко про "гроші Януковича": ГПУ готова
конфіскувати ще $200 мільйонів
Генеральна прокуратура готова офіційно оголосити
спецконфіскацію 200 мільйонів доларів США з розкрадених
Януковичем коштів.Про це заявив генеральній прокурор
України Юрій Луценко під час засідання
http://ke.am/H0NfnZQJw0q

1/6

20.09.2017

Єдина країна - Дайджест 20.09.17

Первинні медичні послуги будуть безплатними Супрун
Медичні послуги, які надаються на первинній ланці, після
старту медреформи будуть безкоштовними для пацієнтів.Про
це на брифінгу у середу, 20 вересня, сказала в.о. міністра
охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

УКРАЇНА І СВІТ
МН17: Україна підпише меморандум із чотирма
країнами щодо трибуналу
Кабінет міністрів схвалив проекти Меморандумів про
взаєморозуміння між урядами Австралії, Бельгії, Малайзії,
Нідерландів та України щодо політичної та фінансової ...

Порошенко відповів на заклик Трампа про повагу
до суверенітету всіх країн
Заклик президента США з високої трибуни в ООН до поваги
державних кордонів та захисту суверенітету країн, як ніколи є
своєчасним та вкрай актуальним для України.

Порошенко перед засіданням Радбезу ООН
зустрівся з Пенсом
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з віцепрезидентом США Майком Пенсом та представником США в
ООН Нікі Хейлі перед засіданням Ради безпеки ООН.

Шидло проти зняття санкцій з Росії до повного
виконання "Мінська"
Польща виступає проти скасування санкцій проти Росії, доки
Москва не виконає Мінських домовленостей.Про це під час
спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Болгарії Бойко
Борисовим у Софії заявила глава польського уряду Беата
Шидло, ...

Китай зацікавився українськими рибними
продуктами та медом - Держспоживслужба
Представники бізнесу м. Шеньчжень (Китайська Народна
Республіка) зацікавилися можливостями імпорту з України
заморожених рибних продуктів та деяких видів меду.

Росія утилізує боєприпаси на окупованих
територіях України - штаб
РФ використовує окуповані території України як полігон для
утилізації застарілих боєприпасів та зброї, зберігання та
застосування яких становить загрозу.

http://ke.am/H0NfnZQJw0q
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ПРАВОПОРЯДОК
Суд надів на Штепу "браслет" і відпустив під
домашній арешт
Ленінський райсуд Харкова змінив запобіжний захід для ексмера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в посяганні на
територіальну цілісність і недоторканність України і участь в
діяльності терористичної ...

Суд залишив банду "Мультика" під вартою без
права на заставу
Апеляційний суд залишив під вартою без права застави усіх
п'ятьох членів миколаївського злочинного угруповання під
керівництвом Михайла Титова на прізвисько «Мультик».

Луценко назвав умову, за якої не
затримуватимуть Саакашвілі
Екс-голову Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі затримувати не
будуть, але за однієї умови - якщо він з'являтиметься на судові
засідання щодо незаконного перетину ним держкордону
України ...

Пожежа в дитячому таборі: мер звільнив свою
заступницю
Через трагедію, пов'язану з пожежею та загибеллю дітей у
дитячому таборі "Вікторія", звільнено з посади віце-мера
Одеси з гуманітарних питань Зінаїду Цвірінько, яка подала
заяву про відставку.

Поліція накрила у ресторані "сходку" 27
кримінальних авторитетів
Співробітники поліції за підтримки бійців спецпідрозділу
КОРД затримали на території одного з ресторанів
Кропивницького 27 озброєних чоловіків, які зібралися для
обговорення питань щодо ...

УКРАЇНА
У Фіскальній службі "полетів" сервер баз даних
У Державній фіскальній службі попередили про
неможливість повного використання функціоналу
електронних сервісів, що пов'язано із виходом з ладу одного з
серверів баз даних.

Кабмін затвердив чисельність солдатів
осіннього призову
Кабінет міністрів затвердив чисельність громадян України, що
підлягають призову на строкову військову службу в жовтнілистопаді 2017 року.

Скасування декларацій для антикорупціонерів:
http://ke.am/H0NfnZQJw0q
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комітет ВР пояснив, чому відклали розгляд
Комітет Верховної Ради відклав розгляд законопроекту №
6674 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
забезпечення відкритості для суспільства інформації про
фінансування діяльності ...

У МОЗ відкрили вакансії із зарплатами від 50
тисяч
У Міністерстві охорони здоров'я відкрито вакансії керівників
директоратів відомства.Про це повідомила в.о. міністра
охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй
сторінці у Facebook. "Відкрили вакансії на державну службу ...

Національний депозитарій почав впроваджувати
євростандарти на фондовому ринку
Національний депозитарій України розпочав процес
впровадження європейських стандартів. посттрейдінгу на
фондовому ринку України. Про це йдеться в прес-релізі, що є
в розпорядженні Укрінформу.

Кримські окупанти продають завод «Новый
свет»
Призначені Росією влади анексованого Криму виставлятимуть
на продаж 100% акцій знаменитого заводу шампанських вин
«Новый свет».Про це повідомляє ТАСС з посиланням на так
званого міністра майнових і земельних відносин Криму Анну
Анохіну.

ЕКСКЛЮЗИВ
Бюджет-2018 якийсь «пісний»… А може, це
краще, ніж «гострий»? (Аналітика)
Зведений обсяг, щоправда, рекордний - вище 1
трильйона грн. Але ні тобі інтриг, ані збільшення податків, ані
«проїдання»

Мораторій на продаж землі фінішує і його навряд
чи продовжать. Що далі? (Аналітика)
“Укрінформ” розібрався, яким чином продаються землі
сільськогосподарського призначення в Європі і в яку
цінуЗемельна реформа, судячи з усього, найближчим часом
знову опиниться на порядку

ПРАВА ЛЮДИНИ
"Вирок" Умерову оголосять 27 вересня
Окупаційний "суд" оголосить вирок незаконно засудженому
Ільмі Умерову 27 вересня 11.00.Про це повідомляє дочка
Ільмі Умерова Айше.

Порошенко відповів на заклик Трампа про повагу
http://ke.am/H0NfnZQJw0q
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до суверенітету всіх країн
Заклик президента США з високої трибуни в ООН до поваги
державних кордонів та захисту суверенітету країн, як ніколи є
своєчасним та вкрай актуальним для України.

У Львові - хода на підтримку Сущенка та інших
в’язнів Кремля
У Львові з площі Ринок стартувала хода студентської
солідарності з в’язнями Москви - за звільнення Миколи
Семени, Романа Сущенка, Павла Гриба та інших незаконно
затриманих і ув’язнених Кремлем українців.

СУСПІЛЬСТВО
Борщовий набір в Україні цьогоріч здорожчав на
38% - до 84,2 гривні
Асоціація постачальників торговельних мереж порахувала
індекс борщу з початку 2017 року. З січня по вересень
продукти борщового набору в Україні подорожчали на 23 грн,
або на 38%.

У Кличка порахували: зарплата киян зросла
майже на третину
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за сім
місяців зросла на 30,4% до відповідного періоду минулого
року.Про це з посиланням на дані оперативної звітності ...

У Києві замість Московського може з'явитись
Північний міст
Комісія КМДА з питань найменувань на своєму засіданні в
середу підтримала ряд перейменувань вулиць і об'єктів у
столиці.Про це повідомляє прес-служба Київської міської
державної адміністрації.

Перший Київський міжнародний фестиваль
"Puppet.UP!" стартує 30 вересня
Перший Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок
"Puppet.UP!", який відбудеться 30 вересня - 4 жовтня, окаже
вистави для дітей та дорослих з 16 країн.
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