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ТОП
Посли ЄС у середу затвердять безвіз для
України без обговорення
Представники
країн-членів
при
Раді
Євросоюзу
затвердять законодавчий регламент скасування візового
режиму з Україною без обговорення.

ОБСЄ
відновлює
Донбасі

патрулювання

на

Патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
відновили роботу в так званій "ЛНР", перервану після
підриву автомобіля зі спостерігачами поблизу села
Пришиб.

Абонплата
Нацкомісія
постанову

за газ
досі

не
не

скасовується?
опублікувала

Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг у 15-денний
термін не опублікувала постанову, якою скасовується
абонплата за газ, встановлена наприкінці березня 2017
року.

5

причин,

чому

треба

закінчувати

з

http://archive.sendpulse.com/9d02c806/?_ga=2.17960569.1167935545.1493145557-1343383106.1487161111

1/7

25.04.2017

Єдина країна - Дайджест новин (25.04.17)

5 причин, чому треба закінчувати з
популізмом
щодо
продажу
землі
(Аналітика)
Конституційне право + інвестиції + урожайність + якість
грунтів - політика. Усе це забезпечить товар під назвою
«земля». Земельна реформа в Україні - це епічна сага
про те, як тимчасова регуляція ринку перетворилася ...

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. До другого туру
вийшли ліберально-демократичний Макрон ...

Викрадений
"Апостол"
продати до Росії - Аваков

намагалися

Викрадачі раритетної книги "Апостол" намагалися
продати її до Російської Федерації. Про це повідомив
міністр МВС України Арсен Аваков.

УКРАЇНА І СВІТ
У Конгресі США назвали Росію винною у
загибелі спостерігача ОБСЄ
Загибель громадянина США Джозефа Стоуна, який був
спостерігачем СММ ОБСЄ на Донбасі та проводив
моніторинг підконтрольної бойовикам території, напряму

Порошенко й Лукашенко разом їдуть на
ЧАЕС
У середу, 26 квітня, Президент України Петро Порошенко
зустрінеться з Президентом Республіки Білорусь
Олександром Лукашенком. Про це інформує у вівторок
прес-служба Глави Української держави.

Україна просить ЄС швидше надати
додаткові торговельні преференції
Україна
намагається
пришвидшити
завершення
ухвалення у Євросоюзі відповідного регламенту, за яким
Києву надаватимуться торговельні преференції за
розширеним переліком товарів у рамках двосторонньої
торгівлі.

Україна може стати торговельним мостом
між

Китаєм та Європою, - Китайська
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між Китаєм та Європою, - Китайська
торговельна асоціація
Україна може стати логістичним хабом для Китаю в
рамках постачання китайських товарів у Європу. Про це
заявив виконавчий директор Китайської торгової асоціації
Руслан Осипенко під час китайсько-українського бізнесфоруму ...

Аграмунт каже, що помилився тричі, коли
поїхав до Сирії
Президент ПАРЄ Педро Аграмунт заявив, що помилився
мінімум тричі, коли поїхав до Сирії. Так він відповів на
запитання від групи соціалістів у ПАРЄ, цитує слова
Аграмунта в своємуФейсбуці Ірина Геращенко.

Доповідача щодо України в ПАРЄ треба
відправити у відставку - Геращенко
Доповідача щодо України в ПАРЄ Джорді Шуклу треба
відправити у відставку після його вояжу до Сирії на
російському військовому літаку. Про це в Фейсбуці
написала Ірина Геращенко.

Про проблеми кримських татар нагадали
на Постійному форумі ООН
Українська делегація провела сайд-івент про Крим і
кримських татар на Постійному форумі ООН з питань
корінних народів у Нью-Йорку. Про це написала у
Фейсбуці Еміне Джапарова ...

Генсекретар ОБСЄ скоротив візит до Росії
через інцидент на Донбасі
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаннієр вирішив
скоротити свій візит до Росії у зв’язку із загибеллю
співробітника Спеціальної моніторингової місії (СММ)
ОБСЄ і поранення ще двох на Донбасі.

УКРАЇНА
Головний люстратор розповіла, з чого
почне роботу
Новопризначена директор Департаменту з питань
люстрації Міністерства юстиції України Анастасія
Задорожна заявила, що буде прикладати максимально ...

Ляшко каже, що в НАБУ його чотири
години "питали про все на світі"
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що пробув
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що пробув
на допиті в Національному антикорупційному бюро
(НАБУ) чотири години. Про це повідомляє телеканал "112
Україна".

НБУ визнав неплатоспроможним
Мартиненка-Жванії

банк

Національний банк України прийняв рішення віднести ПАТ
"Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних. Про це
повідомляє прес-служба НБУ.

Активи ліквідовуваних банків продано на
180 млн грн замість 4,2 млрд грн
запланованих
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому
тижні продав активи 35 банків, що ліквідуються, на 180,97
млн замість 4,2 млрд грн раніше запланованих.

Лутковська пояснила, чому затримується
обмін заручниками
Обмін заручниками між Україною і ОРДЛО затримується
через зрив процесу верифікації списку осіб, які
відмовляються повертатися на непідконтрольні території
в рамках обміну заручниками.

Прокуратура
іноземних
форуму"

АРК завела справу на
учасників
"ялтинського

За фактом протиправного перебування іноземних
учасників "ялтинського форуму" в Криму відкрито
кримінальне провадження. Про це інформує прес-служба
прокуратури АРК.

Росія вирішила дати світло окупованому
Луганську
Уряд РФ вирішив почати поставки електроенергії в
окуповану частину Луганської області. Про це заявив
представник РФ у контактній групі з врегулювання ситуації
на сході України Борис Гризлов, повідомляє "Інтерфакс".

Гостям Євробачення у різний
нагадають про війну на Донбасі

спосіб

Під час Євробачення-2017, де пануватиме привітна,
святкова атмосфера, гостям все-таки нагадають про те.
що в Україні точиться війна. Про це заявив у вівторок на
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що в Україні точиться війна. Про це заявив у вівторок на
прес-конференції креативний супервайзер подій ...

ПРАВОПОРЯДОК
У Миколаєві поновили суд над "золотим"
Романчуком
У Миколаєві після більш як тримісячної перерви
відновлено судовий процес над екс-першим заступником
голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком, якого
підозрюють в отриманні 90 тисяч доларів хабара.

Вища рада правосуддя звільнила суддю у
справі Януковича
Вища рада правосуддя звільнив 13 суддів у зв'язку з
подачею заяв про відставку, серед яких суддя
Оболонського районного суду Києва Дмитро Камбулов,
призначений для розгляду справи екс-президента Віктора
Януковича.

Закарпатські
лісники
спростовують
виділення землі для дачі Князєва
Закарпатські лісники спростовують поширену активістами
інформацію щодо виведення з лісового фонду та забудову
ділянки під дачу глави Національної поліції України Сергія
Князєва.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Суд у середу розгляне
арешту Сущенка

продовження

Марк Фейгін, адвокат незаконно затриманого в Росії
кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, повідомив,
що засідання суду про продовження терміну тримання під
вартою його підзахисного відбудеться 26 квітня.

Бахчисарайська справа Хізб ут-Тахрір:
"суд" відхилив усі апеляції
У вівторок в окупованому Криму Бахчисарайський
районний "суд" відхилив усі апеляційні скарги, які
подавалися фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір". Про це у
відеозвіті

ЕКСКЛЮЗИВ
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Як Захід проґавив
(Аналітика)

терориста

Путіна

Американський журналіст аналізує шлях Росії до
диктатури при Єльцині та Путіні. Агресивна зовнішня
політика Росії – варварська, зрадлива – закладалася ще
на початку 90-х..

Порука для Мартиненка: Рада була за крок
до кризи? (Аналітика)
Альтернативою «масовій поруці» за Миколу Мартиненка,
могла
стати
відмова
фракції
НФ
від
голосувань. Солом'янський райсуд Києва розчарував
багатьох, відпустивши екс-нардепа Миколу Мартиненка ...

СУСПІЛЬСТВО
Сувеніри з логотипом Євробачення-2017 вже у продажу
У продажу для гостей і українських шанувальників
міжнародного
пісенного
конкурсу
уже
з'явились
різноманітні сувеніри із символікою Євробачення.

КремлеЗМІ готують до Євробачення нові
фейки - розвідка
Підконтрольні Кремлю ЗМІ готуються до інформаційної
кампанії з метою дискредитації іміджу України перед
світовою спільною у контексті проведення в Києві
міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Мешканці
Донбасу
підтримують
децентралізацію - соціологи
На
Донбасі
більшість
респондентів
позитивно
налаштовані до майбутнього об'єднання територіальних
громад та висловлюють підтримку місцевій владі.
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