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Єдина країна - Дайджест новин (22.05.17)

ТОП

ЄС офіційно опублікував рішення про
безвіз для України

Євросоюз опублікував в Офіційному журналі законодавчий
акт про внесення України до переліку третіх країн,
громадянам яких скасовуються візові вимоги для
короткострокових подороже

Кремль заявляє, що на зустрічі Макрона з
Путіним йтиметься про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон і глава Російської
Федерації Володимир Путін під час своєї першої зустрічі
обговорять ситуацію в Україні. Про це повідомляє прес-
служба президента РФ.

Янукович і Кº за три роки вкрали близько
$40 мільярдів - Петренко

Потреба у законі про спецконфіскацію залишається, і
ухвалити його просто необхідно. Про це сказав міністр
юстиції Павло Петренко у розмові з журналістами,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Шувалова видворили з України - радник

глави МВС

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232523-es-oficijno-opublikuvav-risenna-pro-bezviz-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232997-kreml-zaavlae-so-na-zustrici-makrona-z-putinim-jtimetsa-pro-ukrainu.html
http://kremlin.ru/events/president/news/545400
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232697-anukovic-i-k-za-tri-roki-vkrali-blizko-40-milardiv-petrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232870-rosijskogo-propagandista-suvalova-vidvorili-z-ukraini-radnik-glavi-mvs.html
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глави МВС

Фактичний керівник інформаційної служби телеканалу
"Інтер" Ігор Шувалов видворений за межі України з
забороною в'їзду строком на 5 років. Про це написав у
Facebook радник глави МВС Антон Геращенко. 

Прес-секретар Путіна про лист сина
Сущенка: Це абсолютно нічого не змінює

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив
інформацію про передачу в Кремль листа сина незаконно
заарештованого в Росії журналіста Укрінформу Романа
Сущенка. Про це повідомляє "Інтерфакс".

В Україні дорожчає євро: зв'язок з
безвізом аналітики заперечують

Поточне зростання євро на українському ринку є
відображення процесів, що відбуваються на світових
валютних ринках, і не має відношення до внутрішньої
ситуації.

УКРАЇНА І СВІТ

У Клімкіна сказали, коли чекати безвізу із
заморськими територіями країн ЄС

Міністерство закордонних справ України ініціювало
переговори про скасування візового режиму з
заморськими територіями Франції та Нідерландів, але цей
процес потребуватиме додаткового часу.

Провокації Пхеньяна потребують більш
рішучого реагування - МЗС України

Україна засуджує останній запуск КНДР балістичної ракети
та наголошує на необхідності більш рішучого та
ефективного реагування на провокації з боку
Пхеньяна. Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з 

Україна планує розширити продовольчий
експорт до Китаю

Україна та Китай співпрацюють у питаннях узгодження
фітосанітарних та інспекційних вимог щодо розширення
лінійки української агарної продукції для експорту на ринок
КНР. 

Петренко: Україна першою в Європі
приєдналася до Глобального реєстру
бенефіціарів
Міністерство юстиції України підписало меморандум про

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232870-rosijskogo-propagandista-suvalova-vidvorili-z-ukraini-radnik-glavi-mvs.html
https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7?hc_ref=NEWSFEED
https://www.ukrinform.ua/rubric-volususenku/2232836-pressekretar-putina-pro-list-sina-susenka-ce-absolutno-nicogo-ne-zminue.html
http://www.interfax.ru/russia/563350
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232965-v-ukraini-dorozcae-evro-zvazok-z-bezvizom-analitiki-zaperecuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233015-u-klimkina-skazali-koli-zapracue-bezviz-iz-zamorskimi-teritoriami-krain-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232994-provokacii-phenana-potrebuut-bils-risucogo-reaguvanna-mzs-ukraini.html
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/57458-zajava-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-chergovim-zapuskom-korejsykoju-narodno-demokratichnoju-respublikoju-balistichnoji-raketi
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232954-ukraina-planue-rozsiriti-prodovolcij-eksport-do-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232857-petrenko-ukraina-persou-v-evropi-priednalasa-do-globalnogo-reestru-beneficiariv.html
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Міністерство юстиції України підписало меморандум про
передачу до глобальної бази власників бізнесу інформації
про кінцевих бенефіціарів українських компаній. Про це
повідомляє сайт міністерства.

Сущенко передав адвокату листа для
Макрона

Незаконно затриманий в Росії кореспондент Укрінформу
Роман Сущенко передав своєму адвокату Марку Фейгіну
лист, адресований президенту Франції Еммануелю
Макрону.

УКРАЇНА

Податковий "внесок" великого бізнесу до
Державного бюджету понад 55% - ДФС

Збір платежів до Державного бюджету протягом січня-
квітня поточного року перевищив аналогічний період 2016
року на 12 млрд. гривень. Доля податкових платежів
великого бізнесу, що обслуговується Офісом великих ...

НАЗК схвалив правила моніторингу
способу життя держчиновників

Нацагентство з питань запобігання корупції схвалило
Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів
декларування і направило його на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції. 

Насалик запевняє, що вугілля з ОРДЛО
відстежуватимуть за "хімічними
відбитками"

Усе вугілля з окупованих районів Донбасу, у разі завезення
на підконтрольну Україні територію, буде конфісковано....

Кабмін "прив'язав" виплати бюджетникам
до прожиткового мінімуму

Розмір окладів, доплат, винагород і інших виплат
працівників установ, закладів та організацій бюджетної
сфери, органів виконавчої влади та інших органів
встановлюватиметься у співвідношенні до ...

ПРАВОПОРЯДОК

Антикорупційне бюро отримало доступ до
реєстру е-декларацій - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції

https://minjust.gov.ua/ua/news/49213
https://www.ukrinform.ua/rubric-volususenku/2232822-susenko-peredav-advokatu-lista-dla-makrona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232845-podatkovij-vnesok-velikogo-biznesu-do-derzavnogo-budzetu-ponad-55-dfs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232544-nazk-shvaliv-pravila-monitoringu-sposobu-zitta-derzcinovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232738-nasalik-zapevnae-so-vugilla-z-ordlo-vidstezuvatimut-za-himicnimi-vidbitkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232738-nasalik-zapevnae-so-vugilla-z-ordlo-vidstezuvatimut-za-himicnimi-vidbitkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232580-kabmin-privazav-viplati-budzetnikam-do-prozitkovogo-minimumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2231510-zidaciv-pidpisav-smittevij-memorandum-zi-lvovom.html
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Національне агентство з питань запобігання корупції
забезпечило НАБУ повний доступ до реєстру е-декларацій
на базі адміністратора системи ДП "Українські спеціальні
системи".

У справах, що розслідує НАБУ,
заарештовані понад 3 мільярди - Ситник

У справах, які розслідує Національне антикорупційне
бюро, наразі заарештовано активів на суму понад 3 млрд
грн. Про це на Міжнародному воркшопі у понеділок заявив
директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

Справа "Укртелекому": у ГПУ уточнили,
щодо кого дозволили спецрозслідування

Суд наразі не ухвалював рішення про дозвіл на
спецрозслідування щодо екс-прем'єр-міністра Миколи
Азарова та його колишнього першого заступника Сергія
Арбузова, однак воно очікується найближчим часом..

У разі конфіскації коштів Лазаренка
більшість передадуть Україні - Луценко

У разі конфіскації судом США коштів колишнього екс-
прем'єр-міністра України Павла Лазаренка більша їх
частина буде передана Україні. Про це повідомив
генпрокурор Юрій Луценко на міжнародному воркшопі з
повернення активів, 

ЕКСКЛЮЗИВ

Для тих, кому набридло «про Собчак»
(Аналітика)

На звернення російської журналістки до Президента
України ми відреагували швидко і правильно.
Пересвідчимось? З дивовижною швидкістю, буквально на 

 

Андрій Юраш, керівник департаменту у
справах релігій Мінкульту України
(Інтерв'ю)

Церковні законопроекти №№ 4128 (про зміну підлеглості)
та 4511 (про особливий статус релігійних організацій, чиї
адміністративні центри перебувають в країні-агресорові)
вилилися у достатньо масштабний  ...

СУСПІЛЬСТВО

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232520-u-spravah-so-rozslidue-nabu-zaarestovani-ponad-3-milardi-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232820-sprava-ukrtelekomu-u-gpu-utocnili-sodo-kogo-dozvolili-specrozsliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232514-u-razi-konfiskacii-kostiv-lazarenka-bilsist-peredadut-ukraini-lucenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232734-dla-tih-komu-nabridlo-pro-sobcak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2232485-andrij-uras-kerivnik-departamentu-u-spravah-religij-minkultu-ukraini.html
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СУСПІЛЬСТВО

Президент нагородив 129 військових, 20 з
них - посмертно

Впродовж дня російсько-терористичні бандформування
продовжували обстрілювати позиції сил АТО, подекуди
використовуючи й важке артилерійське озброєння.

Пенсійний фонд затвердив середню
зарплату за березень для призначення
пенсій

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої
заробітної плати за березень 2017 року, який
застосовуватиметься при призначенні пенсій.

S&P підтвердило рейтинг Києва на рівні
«B-»

Рейтингове агентство S&P підтвердило довгостроковий
кредитний рейтинг Києва на рівні "B-". Про це
повідомляється на сайті агентства. Зазначається, що
після боргової реструктуризації у Києва відсутні комерційні
борги, а його

Грицак назвав чутками заяву
Тарнапольського про участь Lady Gaga у
Євробаченні

Виконавчий продюсер "Євробачення-2017" Павло Грицак
назвав чутками інформацію щодо участі співачки Lady
Gaga у пісенному конкурсі в Києві. Про це йдеться у
коментарі Грицака, ...

У Клімкіна сказали, коли чекати безвізу із
заморськими територіями країн ЄС

Міністерство закордонних справ України ініціювало
переговори про скасування візового режиму з
заморськими територіями Франції та Нідерландів, але цей
процес потребуватиме додаткового часу..

Україна - у першій десятці країн за
кількістю внутрішніх біженців

Україна опинилася на 9 місці серед країн з найбільшою
кількістю внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ). Про це
свідчать дані оприлюдненого у понеділок нового
дослідження Центру моніторингу внутрішніх переміщень 

Завтра перший тест ЗНО

Основна сесія зовнішнього незалежного тестування

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232694-prezident-nagorodiv-129-vijskovih-20-z-nih-posmertno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232643-pensijnij-fond-zatverdiv-serednu-zarplatu-za-berezen-dla-priznacenna-pensij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232553-sp-pidtverdilo-rejting-kieva-na-rivni-b.html
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/press-releases
https://www.ukrinform.ua/rubric-yevrobachennia2017/2232900-gricak-nazvav-cutkami-zaavu-tarnapolskogo-pro-ucast-lady-gaga-u-evrobacenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233015-u-klimkina-skazali-koli-zapracue-bezviz-iz-zamorskimi-teritoriami-krain-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232974-ukraina-u-persij-desatci-krain-za-kilkistu-vnutrisnih-bizenciv.html
http://internal-displacement.org/assets/publications/2017/20170522-GRID.pdf
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232969-zavtra-persij-test-zno.html
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Основна сесія зовнішнього незалежного тестування
розпочинається у вівторок, 23 травня. Першим майбутні
абітурієнти будуть складати ЗНО з української мови та
літератури. 
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