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ТОП
Окупанти проводять у Криму нову,
неоголошену депортацію - Порошенко
Російська окупаційна влада проводить у Криму нову,
неоголошену депортацію кримських татар, змушуючи їх
під страхом репресій залишати свої домівки.

Президент дав Героя України кримському
татарину - першій жертві окупантів
Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой
України кримському татарину Решату Аметову, який став
першою жертвою російської агресії на початку березня
2014 року.

Прокуратура
підготувала
проекти
повідомлень про підозру Сталіну і Берії
Прокуратура Автономної Республіки Крим підготувала
проекти повідомлень про підозру за депортацію
кримських татар Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії.

«Штірліци» російського ПЗ.
потрібні санкції (Аналітика)

Для

чого

Програми, якими користуються державні структури,
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Програми, якими користуються державні структури,
розробляв російський ідеолог кібервійни і відомий
українофоб. Нові санкції України проти російських
компаній, введення яких мало досить несподіваний
характер, викликали бурхливу

Життя з «донбаським синдромом», або Ті,
хто пройшли крізь вогонь (Аналітика)
Журналіст випадково опинився в купе з солдатом, який по
війні має психологічні проблеми. Це – враження… Уже
третій рік в Україні війна. Лікарі все частіше ставлять
діагноз: посттравматичний синдром тим, хто повернувся..

Адвокат
заявляє
про
можливості в "кейсі Сущенка"

додаткові

Марк Фейгін, адвокат незаконно затриманого в Росії
кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, вважає, що
перед зустріччю в "нормандському форматі" в новому
складі є додаткові можливості для вирішення гуманітарних
питань.

УКРАЇНА І СВІТ
У Держдепі прокоментували
російських соцмереж

заборону

Державний департамент США закликає український уряд
знайти шляхи захистити свої національні інтереси "таким
чином, щоб це не підривало конституційні принципи".

Данилюк обговорив з місією МВФ умови
надання нового траншу допомоги
Міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч
з представниками Місії Європейського департаменту
Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван
Роденом, під час якої обговорив

Україна - Польща: зростання товарообміну
на 39% недостатнє - польський урядовець
В економічних відносинах України і Польщі після кількох
років стагнації спостерігається позитивна динаміка, у
першому кварталі товарообмін між країнами зріс майже на
40%.

Нафтогаз готовий заплатити майже $1,5
мільйона за оцінку активів єгипетської
"дочки"
НАК "Нафтогаз України" оголосила новий тендер на
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НАК "Нафтогаз України" оголосила новий тендер на
надання інвестиційно-банківських послуг щодо активів,
пов’язаних із розвідкою, розробкою і видобуванням
вуглеводнів на території Арабської Республіки Єгипет.

Один із найбільших у світі трейдерів
зайшов на український ринок газу
Один із найбільших у світі трейдерів - Trafigura - відкриває
свій офіс в Україні. В Україні Trafigura працюватиме на
ринку газу. Про це йдеться в повідомленні Національної
інвестиційної ради, яке є у розпорядженні Укрінформу...

Єврокомісія оштрафувала Facebook на
$120 мільйонів
Єврокомісія у четвер, 18 травня, оштрафувала соцмережу
Facebook на 120 млн доларів за надання начебто
неправдивої інформації під час покупки сервісу обміну
повідомленнями WhatsApp.

УКРАЇНА
Події
у
Криму
розгортаються
за
сталінським
сценарієм
депортації
Турчинов
Події у сьогоднішньому Криму розгортаються за
сценарієм, відпрацьованим тоталітарною владою ще у
1944 році, під час депортації кримських татар.

Порошенко назвав помилку, що врештірешт призвела до окупації Криму
Наповнення українською владою автономії Криму
винятково
проросійським
змістом
було
великою
помилкою, що врешті-решт призвело до окупації Росією
Криму.

Муженко
розповів
партнерства з НАТО

про

пріоритет

Україна передає НАТО і Євросоюзу актуальний досвід
протистояння російській агресії, включаючи загрози
розв’язаної Росією гібридної війни. Про це заявив
начальник Генштабу ЗСУ – Віктор Муженко за
результатами участі у засіданнях військових комітетів.

Нардеп пояснив, що означає скасування
"закону Савченко"
Ухвалення Верховною Радою у четвер закону "Про

http://archive.sendpulse.com/8e11420e/?_ga=2.81602576.602596530.1495130845-1343383106.1487161111

3/8

18.05.2017

Єдина країна - Дайджест новин (18.05.17)

Ухвалення Верховною Радою у четвер закону "Про
внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
правила складання покарань та зарахування строку
попереднього ув'язнення)" означає повернення до раніше
існуючих норм.

ВАСУ відмовився зупинити дію указу
Президента
і
постанови
ВР
щодо
Артеменка
ВАСУ відмовився зупинити дію указу Президента Петра
Порошенка про припинення українського громадянства і
постанови Верховної Ради про дострокове припинення
повноважень нардепа Андрія Артеменка.

Туреччина:
в
автобусній
аварії
постраждали 16 українців - МЗС

в

Під час аварії автобуса в Туреччині, яка сталася сьогодні
вранці біля міста Мугла, постраждали 16 українців, двоє з
них потребують операції. Про це Укрінформу повідомив
офіційний представник Департаменту консульської
служби МЗС Василь Кирилич.

АТО:
бойовики
обстрілюють
тилові
райони – у Красногорівці влучили в школу
Російські окупаційні війська минулої доби обстріляли з
мінометів Красногорівку, декілька мін влучили в будівлю
місцевої школи. Про це поінформував на брифінгу речник

ПРАВОПОРЯДОК
Суд у справі про держзраду Януковича
перенесли на 29 травня
Оболонський районний суд м. Києва переніс засідання у
справі про держзраду екс-президента Януковича на 29
травня на 10:00.

У справі про держзраду Януковича із топсвідків буде лише Яценюк - прокурор
Київський міський голова Віталій Кличко і очільник ВО
"Свобода" Олег Тягнибок не мають важливої для слідства
інформації у справі за обвинуваченням екс-президента
Віктора Януковича у державній зраді.

Данилюк сказав, коли Україна подасть
апеляцію щодо «боргу Януковича»
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє, що Україна
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Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє, що Україна
10 червня подасть апеляцію на рішення суду щодо
судового спору з Росією стосовно боргу в три мільярди
доларів, які уряд ...

Арбузов хоче повернутись в Україну
Колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов має
намір повернутись в Україну, щойно справа проти нього
буде закрита. Про це сказав на прес-конференції його
адвокат Сергій Ковальов, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

НАЦБЕЗПЕКА
В РНБО розповіли про “російське ноухау” у гібридній війні
Західний світ тільки зараз починає усвідомлювати, що у
гібридному протистоянні з ним Росія використовує його
ліберальні свободи для досягнення своїх цілей.

Блокування соцмереж: Горбулін назвав
ефективніший рецепт
Блокування Україною російських соцмереж є одним з
елементів жорсткої гібридної війни, але більш ефективною
протидією кремлівській пропаганді було б створення
власних аналогічних інформаційних

Експерт розповів, як засновник "1С"
пов'язаний з кібератаками спецслужб РФ
Доступ до ядра бухгалтерської програми “1С” мають лише
декілька осіб у Москві, включно із засновником компанії
“1С” Борисом Нуралієвим - одним із найактивніших
учасників кібервійни, яку проводять спецслужби РФ.

ЕКСКЛЮЗИВ
На Донбасі війна «заморожується», а між
Заходом і Росією тільки починається
(Інтерв'ю)
Одразу в пологових будинках усім немовлятам,
народженим 18 травня, дарують маленькі вишиваночки.

Несмішні жарти
(Аналітика)

СК

та

провина

Росії

Хто насправді винен у військових злочинах на території
України Зрозуміло, що головною темою в українських
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України Зрозуміло, що головною темою в українських
медіа цього тижня є заборона в Україні російських сайтів.

Назви рослин кримськотатарською частина культурної спадщини Криму Юлія Красиленко (Аналітика)
Поки окремі політики і бізнесмени, розмірковуючи про
долю Криму, розкидаються сумнівними заявами про
необхідність здати в оренду свою територію ворогові, а ...

Як Путін Трампа звабив, або Чому не
можна слухати на ніч російських казок
(Аналітика)
Доля упевнено веде Дональда Трампа до імпічменту, бо
він не розуміє, як влаштовані не тільки США, але й
РосіяОсь і пролунало в США з уст офіційної особи чарівне
слово «імпічмент».

СУСПІЛЬСТВО
Український павільйон увійшов до трійки
найкращих на Венеціанській бієнале
Український національний павільйон сучасного мистецтва
на Венеціанській бієнале увійшов до трійки найкращих.
Про це заявив міністр культури Євген Нищук, виступаючи
на засіданні уряд.

Укравтодору закуплять
вперше за 6 років

нову

техніку

До кінця місяця "Укравтодор", вперше за 6 років, розпочне
закупати нову техніку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук
повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Вперше за 6 років нова техніка для Укравтодору", наголосив він.

"Вишита"
Рада:
як
депутати
причепурилися до Дня вишиванки
У Всесвітній день вишиванки депутати не прогавили
можливість похизуватися своїми сорочками. Так, більшість
нардепів прислухалася до прохання спікера Андрія
Парубія, який напередодні закликав усіх прийти в ...

Українській авіакомпанії заборонили літати
до ЄС
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До кінця місяця "Укравтодор", вперше за 6 років, розпочне
закупати нову техніку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук
повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Вперше за 6 років нова техніка для Укравтодору", наголосив він.

Щоб досягти 100% обліку газу, необхідно
ще 5 мільйонів лічильників - експерт
В Україні, щоб досягти 100% обліку, необхідно ще близько
5 млн індивідуальних газових лічильників. Однак із
сучасними темпами встановлення приладів обліку для
цього знадобиться ще 16-17 років.

Укрзалізниця встановить на
термінали з продажу квитків

вокзалах

У найближчі тижні "Укрзалізниця " встановить на вокзалі в
Києві
перші
термінали
самообслуговування
для
придбання квитків.
Про це сьогодні під час пресконференції в Харкові, присвяченої стратегії розвитку УЗ
на 5 років, ...
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