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Точка зору

Суспільство

ТОП
Трамп: Після останньої зустрічі з Порошенком ми
досягли значного прогресу
Президент США Дональд Трамп відзначив значний прогрес у
співробітництві з Україною протягом останнього часу. Про це
він заявив у четвер, під час двосторонньої зустрічі з ...

Порошенко: США повністю підтримали
українське бачення місії миротворців ООН
Американська сторона висловила повну підтримку українській
ініціативі щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі
– на всій окуповані территорії, до українсько-російського
кордону.

Генпрокуратура завела справу на НАБУ за
незаконне прослуховування
Генпрокуратура порушила кримінальну справу відносно
працівників Національного антикорупційного бюро, які у 2016
році нібито незаконно прослуховували 114 абонентів.

МВФ бачить в Україні "апетит до реформ"
У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна
здатна проводити необхідні реформи, які б стимулювали
економічне зростання.Про це в ході Українського фінансового
форуму сказав постійний ...

Порошенко: Трирічна війна з Росією – це 10
http://ke.am/H1X3PYm0qOq
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тисяч убитих (виступ в ООН)
Виступ Президента України під час загальних дебатів 72-ї
сесії Генеральної Асамблеї ООН. Вельмишановний пане
Президенте, Ваші високоповажності, ...

СБУ кличе на допит Медведчука
Служба безпеки України викликає на допит лідера ГО
«Український вибір» Віктора Медведчука.Про це сказав
журналістам керівник слідчого управління СБУ Григорій
Остафійчук після допиту екс-голови СБУ ...

На авто в ЄС: українці зможуть перетнути кордон
тільки з техталоном
З наступного року всі автомобілі, які подорожують з України
до країн-членів ЄС, обов’язково повинні мати відповідний
талон проходження технічного огляду транспортного
засобу. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури ...

УКРАЇНА І СВІТ
Нафтогаз уточнив суму позову до РФ: з
відсотками - $7 мільярдів
Сума позову НАК "Нафтогаз Україна" та шести її дочірніх
компаній проти РФ до трибуналу при Постійній палаті
Третейського Суду в Гаазі з відсотками становить близько ...

ЄС відзначає прогрес реформ в Україні євродепутат
Європейський Союз відзначає прогрес реформ в Україні і
готовий всебічно підтримувати нашу державу в питаннях
внутрішніх реформ, захисту територіальної цілісності та
поглиблення торговельної співпраці.

Президент Румунії скасував візит до України
через закон «Про освіту»
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про скасування
офіційного візиту в Україну через ухвалений Верховною Радою
закон «Про освіту».Про це він заявив на прес-конференції в
Нью-Йорку ...

У Європарламенті знову засудили агресію РФ
проти України
Друзі України у Європарламенті вкотре висловили
солідарність з Україною у зв’язку з російської агресією.Про це
власному кореспондентові Укрінформу у Брюсселі
повідомили у Європарламенті за результатами візиту групи ...

П'ять країн підписали меморандум щодо
розслідування катастрофи MH17
http://ke.am/H1X3PYm0qOq
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П'ять країн-учасниць Спільної робочої групи з розслідування
трагедії рейсу МН17 підписали Меморандум, який сприятиме
створенню трибуналу для покарання винних у загибелі 298
пасажирів.

Запад-2017: Росія почала виводити війська і
техніку з Білорусі – ЗМІ
Росія розпочала виведення військ і техніки з Білорусі після
завершення спільних із білоруськими колегами навчань
"Захід-2017".Про повідомляє білоруська редакція "Радіо
Свобода".

ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації в
окупованому Криму
Через незаконну окупацію Росією території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя ситуація на півострові у
сферах компетенції ЮНЕСКО продовжує погіршуватися.

Світовий банк оцінив відновлення економіки
України: Непогано, але без проривів
У Світовому банку констатують, що економіка в Україні
стабілізувалася і повернулося економічне зростання.
Водночас в інституції наголошують, що це зростання є
невисоким, і прогнозують, що в цьому році ВВП зросте на 2%.

Створення в ООН групи «друзів Криму»
сприятиме деокупації півострова - Геращенко
Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко
вважає, що можливе створення країнами-членами ООН
міжнародної групи друзів українського Криму сприятиме
деокупації півострова.

Клімкін обговорив з італійським колегою ідею
"блакитних шоломів" на Донбасі
Італія рішуче налаштована сприяти врегулюванню конфлікту в
та навколо України під час свого головування в ОБСЄ в 2018
році.Про це повідомляє прес-служба МЗС за результатами
зустрічі міністра закордонних справ ...

Гроші Януковича: Тransparency позивається до
ГПУ через засекречення вироку
Transparency International в Україні вимагає оприлюднити
вирок суду щодо конфіскації 1,5 млрд дол. "злочинної
організації Януковича" і подала до суду на ГПУ, Військову
прокуратуру сил АТО та ДП

ПРАВОПОРЯДОК
Наливайченка допитують в СБУ
Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко допитується в СБУ
http://ke.am/H1X3PYm0qOq
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як свідок у справі щодо незаконних перетинів державного
кордону України протягом 2014 – 2015 років.

Держзрада Януковича: суд узяв перерву до 27
вересня
Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді
справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича
у державній зраді до 27 вересня, 10:00.

Вбивство депутата у Миргороді: радикала
заарештували без права застави
У Полтаві обрали запобіжний захід третьому підозрюваному у
вбивстві Олега Супруненка - депутату Миргородської
міськради від "Радикальної партії" Хачатуру Хачатряну у
вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення
застави.

Суд вирішив, що “прогресивна соціалістка”
Вітренко все ж винна 42 тисячі
Апеляційний суд Києва залишив без задоволення скаргу
керівника політичної партії «Прогресивна соціалістична
партія України» Наталії Вітренко щодо вчинення нею
адмінправопорушення та конфіскації

Вибух у Умані розслідують як хуліганство: двое
постраждалих
На місці вибуху в Умані працює 5 слідчо-оперативних груп,
підліток з Ізраїлю має незначні ушкодження, його здоров'ю
нічого не загрожує.Про це розповів перший заступник голови
Національної поліції ...

Слідство відпрацьовує три версії пожежі в
одеському таборі "Вікторія"
Слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області
відпрацьовують три версії виникнення пожежі в одеському
дитячому оздоровчому таборі "Вікторія" в ніч на 16 вересня.

Двоє суддів намагалися дати Холодницькому
$300 тисяч — за “порятунок” колеги
Генеральною прокуратурою спільно з СБУ затримано двох
суддів, які пропонували $300 тисяч хабара керівнику
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару
Холодницькому за закриття ...

УКРАЇНА
Невикористані субсидії: Розенко прогнозує, що
http://ke.am/H1X3PYm0qOq

4/7

21.09.2017

Єдина країна - Дайджест 21.09.17

гроші повернуть до холодів
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сподівається, що
до початку нового опалювального громадяни отримають
кошти за невикористані субсидії.

Рада на цьому тижні може "запустити" новий
Верховний Суд
Верховна Рада України на цьому тижні розгляне у другому
читанні поправки до процесуальних кодексів, які дозволять
розпочати роботу оновленого Верховного Суду.

Словацько-український фільм "Межа" розпочав
оскарівську гонку
Словаччина висунула на "Оскар" фільм "Межа", створений
спільно з Україною.Як повідомляє прес-служба Держкіно, про
це стало відомо 20 вересня.

ЕКСКЛЮЗИВ
Той, хто прийшов з війни: допомогти
можна (Аналітика)
93% учасників АТО з ПТСР – це перебір. А от відсутність
державної програми реабілітації – реальністьДнями головний
психіатр Міноборони, начальник клініки психіатрії Головного
військового клінічного госпіталю полковник Олег Друзь

ООН, діалоги дипломатів: Дурень! Від дурня чую!
(Аналітика)
Як на 72-ій Генасамблеї ООН лаялися, обзивалися та
грюкали дверима. І взагалі, мало штиблетами не кидалися.
Такої кількості недипломатичних виразів та демаршів
знаменита зала Генеральної Асамблеї ООН давно не
пам’ятає.

«Ігри Нескорених»: не можеш бігти до перемоги
- йди, не можеш йти - повзи (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

СУСПІЛЬСТВО
Український фешн-фільм переміг на фестивалі в
Лондоні
Український фешн-фільм "П'ятий самурай" ("Fifth Samurai")
отримав нагороду на фестивалі London Fashion Film
Festival.Про це повідомляється на Facebookсторінці студії Red Glass, яка відзняла стрічку.

http://ke.am/H1X3PYm0qOq
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У Львові відкрився кавовий фестиваль
У центрі Львова перед оперним театром традиційний Lviv
Coffee Festival відкрився з частуванняДля мешканців і гостей
міста заварили каву у величезній 20-літровій джезві, а
кав`яня-кондитерська ...

В Стамбулі пройдуть українські дні
Українську громаду запрошують приєднатися до участі в
заході "Дні Києва у Стамбулі", які відбудуться 22-23
вересня.Про це йдеться на сторінці заходу у Фейсбуці. "Метою
даного заходу є популяризація міста Києва як сучасного
європейського міста серед

Україна обклала "санкціями" російський
підручник, що прославляє Сталіна
Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив
ТОВ "Етніктрейд" у видачі дозволу на ввезення з Росії книги
Яна Кліма "700 новых устных тем по английскому языку" як
пропагандистської.

Хакери крадуть гроші за номером телефону: як
уберегтися
Хакери здатні вкрасти гроші з електронних гаманців,
використовуючи вразливість мобільних мереж.Про це
йдеться в дослідженні компанії Positive Technologies,
повідомляє InternetUA.

Комуналка і проїзд “з’їли” всі забаганки українців
У другому кварталі 2017 року скоротилися порівняно з
першим кварталом витрати українських сімей по всіх статтях:
продукти, одяг та взуття, зв'язок, відпочинок тощо. Про це
свідчать дані статистики, повідомив директор ...

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул.
http://ke.am/H1X3PYm0qOq
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Б.Хмельницького 8/16

Відписатися
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