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ТОП
Як
реформувати
пенсійну
систему
України. З досліджень МВФ (Аналітика)
Фінансова стійкість пенсійної системи досягла критично
низького
рівня
і
вимагає
негайного
удосконалення. Пенсійна система України потребує
термінового фундаментального реформування,

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.

Лукашенко запевнив Порошенка, що ніхто
не втягне Білорусь у війну проти України
Президент Петро Порошенко отримав від білоруського
колеги Олександра Лукашенка запевнення у тому, що
ніхто не зможе втягнути Білорусь у війну проти України.

Російський
суд
продовжив
Сущенка до 30 червня

арешт

Марк Фейгін, адвокат незаконно затриманого в Росії
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Марк Фейгін, адвокат незаконно затриманого в Росії
кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, повідомив,
що Лефортовський районний суд продовжив термін
перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

У ПАРЄ зібрали підписи з вимогою до Росії
відновити Меджліс - Ар'єв
Сорок п’ять членів ПАРЄ підписали декларацію з вимогою
до Росії виконати припис Міжнародного суду ООН щодо
відновлення Меджлісу кримськотатарського народу і
припинення переслідування української мови в Криму.

Звільнення заручників: у Кучми розповіли
про сьогоднішні домовленості
Тристороння
контактна
група
домовилася
про
якнайшвидшу верифікацію списку заручників, які не хочуть
переміщатися в ОРДЛО. Про це повідомила прессекретар представника України Леоніда Кучми Дарка
Оліфер уFacebook..

Джамала одружилася за мусульманським
обрядом
Українська співачка кримськотатарського походження,
переможниця "Євробачення - 2016" Джамала 26 квітня
стала дружиною Бекіра Сулейманова..

УКРАЇНА
У МВФ сказали, де в Україні найнижчий
рівень корупції
Рівень корупції в Україні надзвичайно високий, і упродовж
останніх 10 років в Україні не спостерігається жодного
поліпшення щодо цієї проблеми.

Населення України скорочуватиметься і
старітиме - дослідження МВФ
Населення
України
продовжуватиме
і
надалі
скорочуватися і старіти, що призведе до значних змін в
демографічній структурі в найближчі десятиліття. Про це
йдеться в дос

МВФ не бачить конкретних результатів
від
антикорупційної
реформи
в
Україні (Дослідження)
У

МВФ

позитивно

оцінили

створення

в

Україні
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У МВФ позитивно оцінили створення в Україні
антикорупційного бюро та впровадження комплексного
механізму декларування активів.

Гройсман обіцяє 1,5 млн родин повернути
до 700 гривень субсидій готівкою
У найближчі місяці близько 1,5 млн українських родин, які
отримують субсидії та змогли забезпечити економію газу
та електроенергії для виробництва тепла

Розенко сказав, коли субсидії почнуть
давати грішми
Перші виплати у межах монетизації субсидій буде
здійснено до 1 вересня 2017 року. Таку думку віцепрем'єр-міністр Павло Розенко висловив журналістам
після засідання уряду у середу, ....

Нафтогаз приєднався до проекту ProZorro
26 квітня НАК «Нафтогаз України» та ProZorro підписали
меморандум про співпрацю у новому спільному проекті
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Фонду державного майна та Transparency International
Україна,

ПРАВОПОРЯДОК
САП
оскаржила
Мартиненку

запобіжний

захід

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)
оскаржила рішення слідчого судді Солом’янського суду
про обрання запобіжного заходу Миколі Мартиненку у
вигляді особистого зобов`язання.

Dragon Capital використовувала російське
шпигунське програмне забезпечення СБУ
Інвестиційна компанія Dragon Capital використовувала
російське шпигунське програмне забезпечення. Цю
інформацію Еспресо.TV підтвердила речниця СБУ Олена
Гітлянська.

Насіров каже, його дружині немає на що
жити — при обшуку забрали всі гроші
Відсторонений голова Державної фіскальної служби
Роман Насіров стверджує, що його дружині немає за що
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Роман Насіров стверджує, що його дружині немає за що
жити, оскільки під час обшуку в нього вдома детективи
НАБУ вилучили останні гроші.

Схеми Курченка: у розшук оголосили
колишнього гендиректора НПЗ
Оголошено у розшук колишнього гендиректора та
виконавчого директора Одеського НПЗ, причетних до
махінацій з нафтопродуктами у "злочинній схемі
Курченка".

ПРАВА ЛЮДИНИ
Український
політв'язень
перерізав вени

у

Криму

У Криму засуджений громадянин України Андрій Лугін
перерізав собі вени на знак протесту проти свого
повторного переміщення на територію Республіки
Мордовія та відсутності належного медичного лікування.

МЗС
вимагає
від
Росії
звільнити
кримського татарина Зейтуллаєва
МЗС України засуджує винесення російською владою
обвинувального вироку у справі незаконно утримуваного
на території Російської Федерації громадянина України
Руслана Зейтуллаєва.

ЕКСКЛЮЗИВ
Як
президент
ПАРЄ
Російською
Федерацією «вимазався»на (Аналітика)
Педро Аграмунт не врахував «токсичності» нинішньої Росії
– і поплатився. Президент Парламентської Асамблеї Ради
Європи Педро Аграмунт вже сам натякнув, що в п’ятницю
може подати у відставку.

А чи хотів Майдан реформ? Як свобода
може стати гальмом? (Аналітика)
Чи варто знову піднімати на щит образ Гуляйполя – тільки
вже бурштинового? Може все ж бо піти на взаємні
обмеження? «Люди на Майдані стояли за реформи», звично кажемо ми. Але чи не помиляємося?...

СУСПІЛЬСТВО
Вісім компаній в Україні використовували

http://archive.sendpulse.com/02074ada/?_ga=2.68752209.1775239757.1493229538-1343383106.1487161111

4/6

26.04.2017

Єдина країна - Дайджест новин (26.04.17)

Вісім компаній в Україні використовували
російські програми-шпигуни

Співробітники
Служби
безпеки
України
викрили
керівництво восьми компаній на продажі та використанні
забороненого шпигунського програмного забезпечення
російського виробництва.

За рік в Україні запрацює Бескидський
тунель
Повноцінна експлуатація Бескидського тунелю стане
можлива у другому кварталі 2018 року.
Про це на
засіданні уряду сказав міністр інфраструктури України
Володимир
Омелян,
повідомляє
кореспондент
Укрінформу.

Влада Одеси повернула назви частині
декомунізованих вулиць
Одеська міська рада під час сесії в середу, 26 травня,
повернула назви частини вулиць, які перейменував
колишній
голова
Одеської
обласної
державної
адміністрації Міхеїл Саакашвілі.

У киян з’явиться ще одна комунальна
платіжка?
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики депутати підтримали проект
рішення "Про визначення послуги з вивезення побутових
відходів окремою комунальною послугою, право на ...

Фан-зона Євробачення на Поштовій площі
запрацює 30 квітня
Розважальна зона пісенного конкурсу «Євробачення» на
Поштовій площі працюватимем
з 30 квітня до 14
травня. Про це йдеться у прес-релізі від ТОВ «ПРО
Продакшн
Україна»,
наданого
у
розпорядження
Укрінформу.

Україна піднялася у рейтингу "Репортерів
без кордонів", США - навпаки
Україна посіла у рейтингу свободи преси "Репортерів без
кордонів" 102-е місце, піднявшись на п'ять позицій
порівняно з результатами 2016 року. Як пояснила
речниця "Репортерів без кордонів" Ульріке Груска (Ulrike
Gruska), покращення

http://archive.sendpulse.com/02074ada/?_ga=2.68752209.1775239757.1493229538-1343383106.1487161111

5/6

26.04.2017

Єдина країна - Дайджест новин (26.04.17)

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

http://archive.sendpulse.com/02074ada/?_ga=2.68752209.1775239757.1493229538-1343383106.1487161111

6/6

