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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Зустрічі в ООН: Новий тренд - віддалення від
Росії
Тереза Мей назвала російські війська на Донбасі
"терористами в Україні". Відчуваєте різницю?Український
президент провів у Нью-Йорку, фактично, п'ять днів – з 17 по
22 вересня.

Кримського журналіста Семену засудили до 2,5
року умовно
Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд
Сімферополя у п'ятницю, 22 вересня, оголосив вирок
кримському журналісту, автору Радіо Свобода і Крим.Реалії
Миколі Семені.

Генпрокурор підписав оновлену підозру Довгому
Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав повідомлення
про підозру народному депутату Олесю Довгому.
Про це "Українській правді" повідомила речник Луценка
Лариса Сарган.

Чим здивують вихідні: Рембрандт, Пікассо і Далі
(Афіша)
На цих вихідних закладаємо "капсулу часу", насолоджуємося
світовими шедеврами та пробуємо себе у кіно. Концерт
«Чорна діра київського метрополітену». Перше мегашоу
проекту «Офіс індустріального жаху».
http://ke.am/H3hQFhGnUuq
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В Укрінформі відкрилася виставка фотокора
агентства Володимира Тарасова
В Укрінформі відкрилась персональна виставка
фотокореспондента інформаційного агентства Володимира
Тарасова під назвою «Є така професія - фотокор»..

УКРАЇНА І СВІТ
Москва вже відмовляється від миротворців на
всій території ОРДЛО
Росія знову змінила позицію щодо місії ООН на Донбасі і
згодна розмістити її тільки на лінії розмежування, а також
прораховує ситуацію після надання Україні американської
летальної зброї.

Проросійські депутати у Європарламенті готують
провокацію проти України
Наступного тижня у Європарламенті запланований круглий
стіл, на якому обговорюватимуться нібито «порушення прав
людини, обмеження свободи слова та політичні репресії в
Україні».

Мін'юст США вимагає дані про роботу Манафорта
на Януковича
Міністерство юстиції США звернулося з офіційним запитом на
вилучення документів до юридичної компанії, заснованої
колишнім радником екс-президента України Януковича
Полом Манафортом ...

Санкції змусили російський Сбербанк залишити
деякі країни Європи
Глава Сбербанка Герман Греф заявив, що "під санкціями в
Європі працювати надзвичайно важко", і тому російський
Сбербанк піде з деяких європейських країн, де зараз працює.

Більшість сепаратистських груп у США підтримує
Кремль
Росія надає системну інформаційну та організаційну
підтримку більшості деструктивних, передусім
сепаратистських, рухів у США. Про це йдеться в аналітичній
записці Національного інституту стратегічних досліджень ...

УКРАЇНА
Полторак підписав наказ про звільнення в запас
строковиків
Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ "Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової військової
служби у жовтні-грудні 2017 року".

"Вирок" Семені є доказом репресій з боку
http://ke.am/H3hQFhGnUuq
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агресора - МЗС
Міністерство закордонних справ назвало рішення
підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя
щодо засудження кримського журналіста Миколи Семени до
двох з половиною ...

Під Маріуполем горить склад боєприпасів
Поліція спільно з військовою прокуратурою проводять
перевірку за фактом детонації боєприпасів в Нікольському
районі. Про це повідомляє Головне Управління Національної
поліції в Донецькій області.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд продовжив арешт Єфремову до 20
листопада
Старобільський районний суд Луганської області
задовольнив клопотання прокурора щодо продовження
терміну тримання під вартою екс-голови фракції "Партії
регіонів" Олександра Єфремова на 60 днів.

"Прорив" кордону: Саакашвілі на суд не прийшов
На Львівщині проходить друге судове засідання у справі
порушення Держкордону України лідером Руху нових сил
Міхеїлом Саакашвілі. Сам фігурант на засідання не
прибув. Про це Саакашвілі пише у Фейсбуці.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справа Шеремета: у поліції пояснили, чому
засекречені рішення суду
Головне слідче управління Нацполіції заявляє, що
засекретило всі судові рішення у справі про вбивство
журналіста Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які ...

Адвокат: у Москві "поклали під сукно" справу про
екстрадицію Виговського
Справі про екстрадицію з Росії українського політв'язня
Валентина Виговського, який перебуває у колонії у Кіровській
області РФ, не дають ходу у Москві.

Знакова «справа Семени», або Чому Росія
боїться думаючих журналістів (Аналітика)
Зі "справою Умерова" Семену ріднить не тільки одна стаття,
але й методи, до яких вдається слідствоУкраїнський
журналіст Микола Семена, продовжуючи залишатися в
окупованому ...

ЕКОНОМІКА
У ПриватБанку нема чого продавати, його можна
http://ke.am/H3hQFhGnUuq
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тільки подарувати - НБУ
Заступник глави НБУ Катерина Рожкова вважає, що у
ПриватБанку немає активів, які б можна було продати через
ProZorro.Про це вона сказала під час ...

В Україні може з'явитись найбільший у Східній
Європі парк вітроенергетики на 500 мегават
Китайська компанія ТВЕА планує побудувати у Миколаївській
області найбільший у Східній Європі парк вітроенергетики
потужністю 500 МВт. Про це пише прес-служба Державної
архітектурно-будівельної інспекції України за ...

Ярославський може купити Промінвестбанк
Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський ще
не подав пакет документів для узгодження покупки істотної
частки участі в Промінвестбанку, але має намір зробити це
найближчим часом.

Напівуспішна Україна. Меседжі Українського
фінансового форуму (Аналітика)
В України зараз є «апетит до реформ», однак не має бути
виправдань російською агресією на Донбасі«Ми хочемо
бачити Україну успішною, але на сьогодні склянка повна лише
наполовину», – оцінила стан ...

ЕКСКЛЮЗИВ
93 містичних українських відсотки. Але не треба
лякатися…(Аналітика)
Якби не заява одного полковника, ніхто б і не помітив, що
«93%» - це містична цифра, якою помічено усе наше життя.
Не вірите?Ми намагалися утриматися від глибоких
досліджень частки «93%», ...

Сепаратизм у США: «з любов’ю» із Росії
(Аналітика)
Особливу увагу Кремль приділяє розкрутці техаського та
каліфорнійського рухів за відокремлення від США«Уявіть
такий кіносценарій: колишній агент КДБ, розлючений
розпадом його Батьківщини, задумав помститися.

Треба змиритися, що процес українізації
триватиме чимало років - Степан Процюк,
письменник (Інтерв'ю)
Коли у Львові відкривали Форум видавців, в Івано-Франківську
вітали прем’єрний показ короткометражної стрічки «70-ті». Її
створили силами місцевого Нового театру, за сприяння
франківських депутатів.

http://ke.am/H3hQFhGnUuq

4/6

22.09.2017

Єдина країна - Дайджест 22.09.17

СУСПІЛЬСТВО
"Кіборги – це українська легенда": соцмережі
обурилися рекламою Apple
Реклама з "російським кіборгом" спричинила хвилю обурення
в українському суспільстві.Під час презентації нової продукції
Apple, яка проходила 12 вересня, показали рекламн ...

Луценко про весілля сина: Маю право на 5годинне щастя
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що має право
на "особисте 5-годинне щастя", говорячи про весілля
сина. Про це він написав у Facebook у відповідь на питання
одного з користувачів.

В Омеляна уточнили: на кордоні з ЄС талон
техогляду не потрібен
У Міністерстві інфраструктури заявили, що в заяві щодо дати
запровадження обов'язкового технічного огляду транспортних
засобів, які подорожують з України до країн-членів ЄС, була
допущена помилка.

Стомлені Радою, буремна Одеса й плече Трампа
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу. Упродовж тижня увага
українців була прикута до Одеси. У ніч на 16 вересня тут
загорівся один із корпусів дитячого табору "Вікторія", в якому
перебувало 42 дітей.

У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 137 років
За даними спостережень метеостанції, у Києві зафіксовано
найтеплішу ніч за 137 років спостережень. Про
це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія. "За
даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної
обсерваторії імені Бориса Срезневського, ...
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