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Єдина країна - Дайджест новин (17.05.17)

ТОП

У СТРАСБУРЗІ ОСТАТОЧНО ЗАТВЕРДИЛИ
БЕЗВІЗ ДЛЯ УКРАЇНИ

У середу, 17 травня, у Страсбурзі Президент України
Петро Порошенко взяв участь у церемонії підписання
законодавчого акту про скасування українцям візових
вимог для короткострокових подорожей до країн ЄС ...

Соцмережі радіють безвізу: "Гудбай,
імперські совки"

Аж занадто хороший тиждень для України. Вчора -
заборонили російські соцмережі, сьогодні - остаточно
затвердили безвіз. І радість панує на просторах
Інтернету..

Порошенко просить Таяні розібратися з
вояжами євродепутитів до Криму

Президент Петро Порошенко на зустрічі з президентом
Європарламенту Антоніо Таяні висловив переконання, що
Україна і надалі відчуватиме підтримку ЄП.

Українські санкції обвалили акції

"Яндексу"

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229813-u-strasburzi-ostatocno-zatverdili-bezviz-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229939-socmerezi-radiut-bezvizu-gudbaj-imperski-sovki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2230083-porosenko-prosit-taani-rozibratisa-z-voazami-evrodeputitiv-do-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229958-ukrainski-sankcii-obvalili-akcii-andeksu.html


17.05.2017 Єдина країна - Дайджест новин (17.05.17)

http://archive.sendpulse.com/e318e3e4/?_ga=2.202283921.1072109987.1495046485-1343383106.1487161111 2/6

"Яндексу"

Акції "Яндексу" на торгах Московської біржі знижувалися на
3,3%, до 1,565 руб. за акцію, на фоні введення Україною
санкцій до компанії, а також усіх її сервісів на території
країни..

Порошенко: Готові переглянути санкції,
коли останній солдат РФ піде з України

Рішення про санкції проти російських ресурсів можуть
бути переглянуті лише після того, як останній російський
солдат піде з території України. На прикладі блокування
телеканалів час показав те, що таке рішення є ...

Син Сущенка написав листа Путіну

Власкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка в
порушення міжнародних правил затримали 30 вересня в
Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня
йому було висунуто обвинувачення в "шпигунстві"..

УКРАЇНА І СВІТ

ЄС виділить €12 мільйонів на боротьбу із
наркотрафіком

Євросоюз виділить 12 мільйонів євро в рамках проекту
«Дія-ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та
організованій злочинності». Про це заявив у середу на
прес-конференції голова Представництва Європейського
Союзу в

Меркель зустрінеться з Порошенком у
палаці Мезеберг

Переговори Президента України Петра Порошенка і
канцлера ФРН Ангели Меркель відбудеться в суботу в
обід. Про це повідомив офіційний представник уряду
Штеффен Зайберт, передає кореспондент Укрінформу в
Німеччині.

Безвіз з ЄС для України набере чинності
11 червня - Єлісєєв

Безвізовий режим для подорожей українських громадян до
країн Євросоюзу і Шенгенської зони набуде чинності в ніч з
10 на 11 червня. Про це заявив у середу у Страсбурзі
заступник глави Адміністрації Президента України ...

У Раді Європи занепокоєні блокуванням в
Україні деяких російських онлайн-мереж

У Раді Європи висловили занепокоєння рішенням

https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229958-ukrainski-sankcii-obvalili-akcii-andeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229893-porosenko-gotovi-pereglanuti-sankcii-koli-ostannij-soldat-rf-pide-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2216466-sprava-susenka-moze-dijti-do-sudu-naprikinci-lita-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229673-es-vidilit-12-miljoniv-na-borotbu-iz-narkotrafikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229723-merkel-zustrinetsa-z-porosenkom-u-palaci-mezeberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229904-bezviz-z-es-dla-ukraini-nabere-cinnosti-11-cervna-eliseev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229724-u-radi-evropi-zanepokoeni-blokuvannam-v-ukraini-deakih-rosijskih-onlajnmerez.html
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У Раді Європи висловили занепокоєння рішенням
керівництва України заблокувати деякі російські інтернет-
ресурси. Про це йдеться у заяві генерального секретаря
Ради Європи Турбйорна Ягланда, 

Європарламент має діяти активніше для
виконання Мінських угод – Таяні

Європарламент повинен активніше сприяти забезпеченню
виконання Мінських домовленостей. Про це заявив
Президент ЄП Антоніо Таяні на брифінгу з Президентом
України Петром Порошенком у середу у Страсбурзі, ...

ЄК виділила Україні €5 мільйонів в рамках
Дунайської транснаціональної програми

Україна хоче активізувати співпрацю в рамках стратегії ЄС
для Дунайського регіону з метою підвищення
конкурентоспроможності власних регіонів та прискорення
євроінтеграційних процесів. 

УКРАЇНА

Справедливі пенсії, "підробіток" без
податку та 60 років: уряд представив
пенсійну реформу

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який
дозволить провести якісну реформу пенсійної системи в
Україні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на.. 

Штаб: окупанти стріляють із важких
мінометів і РПГ, поранені двоє бійців АТО

Впродовж сьогоднішнього дня підрозділи російсько-
терористичних військ не припиняли обстріли українських
позицій. Про це повідомляє прес-центр АТО.. 

ПРАВОПОРЯДОК

Луценка просять допитати Литвина у
справі Януковича

Громадська організації "Автомайдан.Київ" направила
генпрокурору Юрію Луценку клопотання з проханням
перевірити причетність колишнього Голови Верховної
Ради Володимира Литвина до

Кремль ставить на Азарова, а Януковича
вважає ненадійним – прокурор ГПУ

Росія краще ставилася і ставиться не до екс-президента

https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229734-ek-vidilila-ukraini-5-miljoniv-v-ramkah-dunajskoi-transnacionalnoi-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229734-ek-vidilila-ukraini-5-miljoniv-v-ramkah-dunajskoi-transnacionalnoi-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229817-spravedlivi-pensii-pidrobitok-bez-podatku-ta-60-rokiv-urad-predstaviv-pensijnu-reformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2229989-stab-okupanti-strilaut-iz-vazkih-minometiv-i-rpg-poraneni-dvoe-bijciv-ato.html
https://www.facebook.com/ato.news/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229924-lucenka-prosat-dopitati-litvina-u-spravi-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229516-kreml-stavit-na-azarova-a-anukovica-vvazae-nenadijnim-prokuror-gpu.html


17.05.2017 Єдина країна - Дайджест новин (17.05.17)

http://archive.sendpulse.com/e318e3e4/?_ga=2.202283921.1072109987.1495046485-1343383106.1487161111 4/6

Росія краще ставилася і ставиться не до екс-президента
Віктора Януковича, а до екс-прем'єр-міністра України
Миколи Азарова і до екс-Росія краще ставилася і
ставиться не до екс-президента Віктора Януковича, а до 

Справу рівненської бурштинової мафії
передали в Печерський суд

Справа про рівненську бурштинову мафію передана до
Печерського суду. Про це повідомив генеральний
прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці
уFacebook.

Екс-керівник відділеня Ощадбанку
отримала дев’ять років за розкрадання

Прокуратура Київської області довела вину колишньої
керуючої одного із відділень АТ "Ощадбанк", яка
заволоділа коштами позичальника на суму 229 тисяч
гривень. Зловмисницю засуджено до 9 років ...

НАЦБЕЗПЕКА

Росія може використати Яндекс. Карти для
планування наступу на Україну - РНБО

Росія може використовувати сервіси “Яндексу” такі, як
“Яндекс.Пробки”, “Яндекс.Навігатор”, для планування
ефективніших наступальних дій на території України.

В інтернет-асоціації кажуть, що через
блокування сайтів впаде швидкість
мережі

В інтернет-асоціації України (ІНаУ) заявляють, що
блокування російських інтернет-ресурсів в Україні може
призвести до зростання тарифів та зменшення швидкості
мережі.

Заборона 1С приватний бізнес не
зачепить, лише державні структури - СБУ

Правоохоронці не будуть приходити на приватні
підприємства та перевіряти, чи встановлена на
комп’ютерах бухгалтерська програма "1С", російська
компанія-виробник якої потрапила під санкції.

ЕКСКЛЮЗИВ

На Донбасі війна «заморожується», а між

Заходом і Росією тільки починається

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2229566-spravu-pro-rivnensku-burstinovu-mafiu-peredali-v-pecerskij-sud.html
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229920-ekskerivnik-viddilena-osadbanku-otrimala-devat-rokiv-za-rozkradanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2228824-pid-sankcii-rnbo-potrapila-rbk-tnt-i-ntvplus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2229793-rosia-moze-vikoristati-andeks-karti-dla-nastupu-na-ukrainu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2229821-v-internetasociacii-kazut-so-cerez-blokuvanna-sajtiv-vpade-svidkist-merezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229766-zaborona-1s-privatnij-biznes-ne-zacepit-lise-derzavni-strukturi-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229510-na-donbasi-vijna-zamorozuetsa-a-miz-zahodom-i-rosieu-tilki-pocinaetsa.html
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Заходом і Росією тільки починається
(Аналітика)

Однак у недалекій перспективі нового «формату» не буде
– ні «будапештського», ні якогось іншого. Можна з
певністю говорити, що війна на Донбасі вже
«заморожена». 

Миру – мир! Рунету – ні (Аналітика)

Роспроп виявився не готовим до санкцій проти айтішників
країни-агресора. Президентський указ № 133/2017, який
був прийнятий і набув чинності у вівторок, є настільки
важливим, що – не сумніваюся – йому ще належить увійти
в підручники.

Скандал за скандалом: у Штатах
заговорили про імпічмент (Аналітика)

Трамп "здав" ізраїльського агента, але "не здав"
проросійського ФлІнна? Рішення про звільнення
директора ФБР Джеймса Комі, яке Дональд Трамп ...

СУСПІЛЬСТВО

Українці зможуть їздити до Туреччини за
ID-картками

Уряд схвалив постанову, яка дозволить громадянам
України та Туреччини здійснювати взаємні поїздки за ID-
картками. 

Пільгові пенсії: за чий рахунок банкет?
(Аналітика)

Дав робітнику шкідливу роботу – збери йому на
дострокову пенсію. Без молока він якось
обійдеться. Накопичення пільгових пенсій на шкідливих
виробництвах перекладуть на власників підприємств.

За "безкоштовну" медицину радянського
гатунку українці платять тричі – МОЗ

Українці сплачують за "безкоштовну" медицину - у вигляді
податків та "вдячностей" лікарям, але у випадку
захворювання не отримують належне лікування.

Гройсман озвучив розмір середньої пенсії
в Україні

Середній розмір пенсії в Україні становить 1828 гривень.
Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під
час засідання уряду, повідомляє кореспондент

Укрінформу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229510-na-donbasi-vijna-zamorozuetsa-a-miz-zahodom-i-rosieu-tilki-pocinaetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229640-miru-mir-runetu-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229689-skandal-za-skandalom-u-statah-zagovorili-pro-impicment.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2229791-ukrainci-zmozut-izditi-do-tureccini-za-idkartkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229622-pilgovi-pensii-za-cij-rahunok-banket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229830-za-bezkostovnu-medicinu-radanskogo-gatunku-ukrainci-platat-trici-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229695-grojsman-ozvuciv-rozmir-serednoi-pensii-v-ukraini.html
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