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Єдина країна - Головне за тиждень (15-20
травня 2017)

НАЙГОЛОВНІШІ ПОДІЇ ТИЖНЯ

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.

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 ...

Українська делегація в ПАРЄ зірвала план

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/2229904-bezviz-z-es-dla-ukraini-nabere-cinnosti-11-cervna-eliseev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231448-ukrainska-delegacia-v-pare-zirvala-plan-rosii-sodo-znatta-miznarodnih-sankcij.html
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Українська делегація в ПАРЄ зірвала план
Росії щодо зняття міжнародних санкцій

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради
Європи зірвала черговий план Росії щодо зняття
міжнародних санкцій. Про це повідомив віце-президент
ПАРЄ, представник фракції "Народний фронт" Георгій ...

Посол Мельник: Дебати у Бундестазі щодо
України - це справжній історичний прорив

Дебати, які відбулися 19 травня в бундестагу на тему
"Німецька історична відповідальність перед Україною",
українська сторона розглядає якщо і не як перемогу, то як
багатообіцяючий початок.

Порошенко просить Таяні розібратися з
вояжами євродепутатів до Криму

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

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.

Санкції проти РФ: указ Порошенка набув
чинності

Указ Президента № 133/2017 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017
року "Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів

Українські санкції обвалили акції
"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..

«Штірліци» російського ПЗ. Для чого
потрібні санкції (Аналітика)

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231448-ukrainska-delegacia-v-pare-zirvala-plan-rosii-sodo-znatta-miznarodnih-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2231579-posol-melnik-debati-u-bundestazi-sodo-ukraini-ce-spravznij-istoricnij-proriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2230083-porosenko-prosit-taani-rozibratisa-z-voazami-evrodeputitiv-do-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2230774-prokuratura-pidgotuvala-proekti-povidomlen-pro-pidozru-stalinu-i-berii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229213-sankcii-proti-rf-ukaz-porosenka-nabuv-cinnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229958-ukrainski-sankcii-obvalili-akcii-andeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2230411-stirlici-rosijskogo-pz-dla-cogo-potribni-sankcii.html
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характер, викликали бурхливу

Рада заборонила георгіївську стрічку

Верховна Рада ухвалила закон 2987 "Про внесення
доповнення до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо заборони виготовлення та
пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

У Євросоюзі визнали блокування Україною
соцмереж питанням нацбезпеки

Європейський Союз визначив свою позицію у питанні
блокування соцмереж та запровадження санкцій проти IT-
компаній. Про це повідомили в представництві
Європейського союзу в Україні у відповідь на
запит"Європейської правди".

Мінськ: представники ОРДЛО
"виторгували" додаткову перевірку
верифікації

У Мінську представники ОРДЛО, щойно мова зайшла про
погодження списків та конкретизацію дати звільнення
людей, висловили сумнів у результатах верифікації.

Геращенко: 24 травня має бути визначена
дата звільнення заручників

Україна готова до найбільших компромісів у питанні
звільнення заручників. 

Меркель: "Нормандський формат"
працюватиме й надалі

За її словами, буде обговорено можливість зустрічі
“найближчим часом” трьох президентів і канцлера.

Маємо рішуче діяти, щоб повернути
"Мінськ" у конструктивне русло -
Порошенко

Мінський процес необхідно повернути у конструктивне
русло, адже альтернативи Мінським угодам немає. 

Окупанти проводять у Криму нову,

неоголошену депортацію - Порошенко

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229129-rada-zaboronila-georgiivsku-stricku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231393-u-evrosouzi-viznali-blokuvanna-ukrainou-socmerez-pitannam-nacbezpeki.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/05/19/7065927/
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2228485-minsk-predstavniki-ordlo-vitorguvali-dodatkovu-perevirku-verifikacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2231922-gerasenko-24-travna-mae-buti-viznacena-data-zvilnenna-zarucnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2231922-gerasenko-24-travna-mae-buti-viznacena-data-zvilnenna-zarucnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231920-merkel-normandskij-format-pracuvatime-j-nadali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231903-maemo-risuce-diati-sob-povernuti-minsk-u-konstruktivne-ruslo-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231903-maemo-risuce-diati-sob-povernuti-minsk-u-konstruktivne-ruslo-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2230771-okupanti-provodat-u-krimu-novu-neogolosenu-deportaciu-porosenko.html
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неоголошену депортацію - Порошенко

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

Джапарова назвала головний акцент
інформкампанії до Дня пам'яті жертв
депортації з Криму

До 18 травня у Києві та в багатьох містах України
з'являться сіті-лайти та борди, присвячені трагічній даті -
73-м роковинам депортації кримськотатарського народу з
Криму.

Меджліс збирає підписи під зверненням
проти російської окупації Криму

Меджліс кримськотатарського народу оголосив збір
підписів під зверненням до ООН, Європарламенту, Ради
Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, в
якому йдеться про необхідність

Росія подала в СОТ позов проти України
через санкції

Росія надіслала в орган з вирішення спорів Світової
організації торгівлі (СОТ) і уряд України запити на
проведення консультацій у зв'язку з санкціями,
запровадженими з 2014 року Україною проти РФ.

Гроші Януковича: за кордоном
заблокували активи на $259 мільйонів

За кордоном заблоковані активи "сім'ї Януковича" на суму,
що перевищує $259 мільйонів. Про це повідомляє
Держфінмоніторинг із посиланням на останні дані
фінансових розвідок низки країн.

Гройсман хоче залучити ізраїльські
технології до реформи охорони здоров'я

Медичні та фармакологічні технології Ізраїлю, визнані
одними з найкращих у світі, можуть бути максимально
корисними для України в контексті реалізації оголошеної
урядом реформи сфери охорони здоров'я. 

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

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який

https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2230771-okupanti-provodat-u-krimu-novu-neogolosenu-deportaciu-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2228436-dzaparova-nazvala-golovnij-akcent-informkampanii-do-dna-pamati-zertv-deportacii-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2228373-medzlis-zbirae-pidpisi-pid-zvernennam-proti-rosijskoi-okupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232002-rosia-podala-v-sot-pozov-proti-ukraini-cerez-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232002-rosia-podala-v-sot-pozov-proti-ukraini-cerez-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2228399-grosi-anukovica-za-kordonom-zablokuvali-aktivi-na-259-miljoniv.html
http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=3274&lang=uk
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2228944-snidankom-druziv-ukraini-polsa-pokazala-priklad-partnerstva-desica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229817-spravedlivi-pensii-pidrobitok-bez-podatku-ta-60-rokiv-urad-predstaviv-pensijnu-reformu.html
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Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який
дозволить провести якісну реформу пенсійної системи в
Україні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на..

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.

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..

Споживачі фінансових послуг відстоюють
свої права - Урядовий контактний центр

Кожен споживач товарів чи послуг має гарантовані
державою права. І ринок фінансових послуг не є
виключенням. Проте, мають місце випадки, коли...

"Чужу молитву" варто почути і побачити
кожному

У Києві у День пам'яті жертв геноциду
кримськотатарського народу відбувся прем'єрний показ
зворушливого фільму Ахтема Сейтаблаєва "Чужа
молитва". .

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229622-pilgovi-pensii-za-cij-rahunok-banket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2230007-zitta-z-donbaskim-sindromom-abo-ti-hto-projsli-kriz-vogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2231639-spozivaci-finansovih-poslug-vidstouut-svoi-prava-uradovij-kontaktnij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2231150-cuzu-molitvu-varto-pocuti-i-pobaciti-koznomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2230923-u-kievi-vidbulas-premera-filmu-ahtema-sejtablaeva-cuza-molitva.html
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