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ТОП
Українська делегація в ПАРЄ вимагатиме
відставки Аграмунта - нардеп
Українська парламентська делегація ПАРЄ завтра на сесії
Асамблеї знову наполягатиме на зміні регламенту ПАРЄ і
запуску процедури імпічменту Педро Аграмунту, оскільки

Місія ОБСЄ продовжить роботу в Україні Апакан
Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні,
посол Ертурул Апакан сьогодні вирушить на місце
загибелі спостерігача СММ ОБСЄ, який вчора підірвався
на міні на території ОРЛО.

Посли ЄС у середу розглянуть проект
постанови про безвіз для України
Проект постанови про запровадження Європейським
Союзом безвізового режиму з Україною внесено до
порядку
денного
засідання
Комітету
постійних
представників ЄС.

У разі невиконання Москвою рішення суду
ООН, Мін’юст звернеться до Генасамблеї

http://archive.sendpulse.com/69c3b933/?_ga=1.12730615.1343383106.1487161111

1/6

24.04.2017

Єдина країна - Дайджест новин (24.04.17)

ООН, Мін’юст звернеться до Генасамблеї
Міністерство юстиції звернеться до Генеральної асамблеї
Організації Об'єднаних Націй, якщо Росія не виконає
проміжне рішення Міжнародного суду Організації
Об'єднаних Націй.

Марк Фейгін: Перемога Макрона відкриє
«вікно
можливостей»
у
справі
Сущенка (Інтерв'ю)
Результати нинішніх президентських перегонів мають
бути визначальними не лише для Франції, але й для
усього Євросоюзу, України та для НАТО.

УКРАЇНА І СВІТ
Підрив авто
ОБСЄ:
розгорнули
інформкампанію

окупанти вже
антиукраїнську

Російське
окупаційне
командування
на
Донбасі
розгорнуло
потужну
антиукраїнську
інформаційну
кампанію, аби звинуватити ЗСУ у підриві автомобіля місії
ОБСЄ.

Росія
є
головною
загрозою
Чорноморському регіоні – Мінгареллі

у

Росія, яка анексувала Крим та здійснила агресію на Сході
України, є головним стратегічним викликом та загрозою у
Чорноморському регіоні. Про це заявив голова
Представництва ЄС Х'юг Мінгареллі під час ...

ЄС не вдаватиме, ніби
анексувала Крим - Могеріні

Росія

не

Голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі
повідомив, що Євросоюз не має наміру брати участь у
розслідуванні інциденту, що стався з представниками
Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ..

ОБСЄ координуватиме чотири проекти з
хімічної безпеки в Україні - посол
ОБСЄ
спільно
з
міжнародними
партнерами
координуватиме чотири проекти з хімічної безпеки в
Україні вартістю понад 2 млн євро. Про це в коментарі
власному кореспондентові Укрінформу в кулуарах
міжнародного форум

У
Мінінформі
розповіли,
як
Росія
намагається пов'язати Україну з темою
http://archive.sendpulse.com/69c3b933/?_ga=1.12730615.1343383106.1487161111

2/6

24.04.2017

Єдина країна - Дайджест новин (24.04.17)

намагається пов'язати Україну з темою
ІДІЛ
У Міністерстві інформаційної політики напрацьовується
проект концепції раннього оповіщення про загрози в
інформаційному світі.

УКРАЇНА
У справі Мартиненка встановили п'ять
підозрюваних - НАБУ
Директор Національного антикорупційного бюро Артем
Ситник заявив, що на сьогоднішній день у справі ексдепутата Миколи Мартиненка встановлено п'ять
підозрюваних.

Порошенко змінив склад Комісії
координації євроатлантичної інтеграції

з

Президент України Петро Порошенко вніс зміни до складу
Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції
України. Про це йдеться в Указі № 116 від 24 квітня,
розміщеному на сайті глави держави.

Антикорупційники
декларацією Ляшка

зацікавилися

САП направила до Національного антикорупційного бюро
матеріали кримінальної справи щодо незаконного
збагачення народного депутата Олега Ляшка.

НАБУ розслідує 50 справ, у яких "схеми"
перевищують транші від МВФ
У провадженні НАБУ перебуває 50 справ щодо державних
підприємств, сума збитків за якими перевищує 80
мільйонів гривень. Про це заявив на брифінгу глава
Національного антикорупційного бюро Артем Ситник,

Ситник розповів про справи за заявами
Онищенка
Оприлюднені в якості компромату аудіозаписи нардепавтікача Олександра Онищенка були зроблені після
основних арештів у газовій справі, в якій він проходить як
головний фігурант, а не до початку розслідування.

Антикорупційна
прокуратура
отримала підозру на Охендовського

вже

НАБУ передало до САП остаточну підозру щодо голови
ЦВК Михайла Охендовського. Про це під час брифінгу
повідомив директор НАБУ Артем Ситник.
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повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

Апеляційний суд залишив
Без'язикова під арештом

полковника

Апеляційний суд міста Київ залишив у в'язниці
підозрюваного у зраді полковника Івана Без'язикова. Про
це йшлося у трансляції 112 каналу з місця події.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Українець
Лугін
оголосив
сухе
голодування в Сімферопольському СІЗО
Ув‘язнений у Сімферопольське СІЗО українець Андрій
Лугін оголосив про сухе голодування з 24 квітня - на знак
протесту проти етапування його до Росії.

ЕКСКЛЮЗИВ
Макрон: "щєлбан" Путіну і надія для
Європи (Аналітика)
На президентських виборах у Франції зіткнулися форма та
зміст політики. Зміст все ж таки здобув перемогу. Мабуть,
ці вибори у Франції - колисці європейського
республіканізму - увійдуть таки до підручників з
політології.

Мартиненко:
(Аналітика)

порука

від

достойників

Чи достатньо трьох міністрів-поручителів для виходу на
свободу колишнього нардепа? Колишньому депутату від
«Народного фронту» Миколі Мартиненку пощастило в
житті на ....

СУСПІЛЬСТВО
Кутовий пропонує продавати не землю, а
права оренди на неї
Основою концепції земельної реформи в Україні має
стати запровадження купівлі-продажу та застави прав
оренди земельної ділянки.

Євробачення:

фан-зону

площі відкриють 30 квітня

на
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площі відкриють 30 квітня

На Софійській площі у Києві 30 квітня відбудеться
відкриття
зони
гостинності
пісенного
конкурсу
"Євробачення-2017". Про це повідомляє Folk Ukraine.

"Доступні
препарати

ліки"

включать

дитячі

В перелік "Доступні ліки" будуть додані препарати, які
можна призначати дітям. Так сказав Прем'єр-міністр
України Володимир Гройсман під час відвідування разом з
головою Харківської облдержадміністрації ...

Уряд планує додати до пенсій від 200 до
1000 гривень – Гройсман
Уряд готується з жовтня підвищити пенсії, підвищення
складатиме від 200 до 1000 грн. Про це сказав під час
брифінгу в Харкові прем'єр-міністр України Володимир
Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Асоціація постачальників заявляє
здорожчання деяких продуктів

про

З 10 по 20 квітня 2017 року в Україні подорожчали
продукти, які входять до складу так званого борщового
набору, а саме: свинина, буряк, картопля, морква,
капуста та цибуля.

Золоту Дзигу запущено. У добру путь!
Українська кіноакадемія визначилася з переможцями
першої Національної кінопремії. Думка про те, що в Україні
має бути своя Кіноакадемія, а отже, і своя головна
кінонагорода, не полишала вже від позаминулого року.

«Транс-Лоліта»: Офіцери, залишмо дам
гусарам!
Щодо «транспортного» інциденту з Лолітою не завадило
б трохи офіцерського джентльменства. Панове, я
розумію, що публічний образ українського офіцера (у тому
числі, офіцера розвідки) лише формується.
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