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Єдина країна - Дайджест новин (24.05.17)

ТОП

Париж і Берлін порушать на саміті НАТО
питання виконання "Мінська" -
Столтенберг

Франція і Німеччина, як учасники Нормандського формату,
порушать на саміті НАТО питання імплементації Мінських
домовленостей. 

Верифікація списків: представники
ОРДЛО хочуть говорити лише з
Медведчуком - Геращенко

Представники непідконтрольних Україні окремих районів
Донецької та Луганської областей вимагають
продовження верифікації ув'язнених, які не бажають
повертатися в ОРДЛО, затягуючи процес звільнення ...

Україна на засіданні Контактної групи
ініціювала розслідування обстрілу
Авдіївки

Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи з
урегулювання на Донбасі ініціювала проведення
розслідування порушень режиму припинення вогню,
зокрема вчорашнього обстрілу Авдіївки з «Градів». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2234184-pariz-i-berlin-porusat-na-samiti-nato-pitanna-vikonanna-minska-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2234597-verifikacia-spiskiv-predstavniki-ordlo-hocut-govoriti-lise-z-medvedcukom-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-doneccina/2234639-ukraina-na-zasidanni-kontaktnoi-grupi-iniciuvala-rozsliduvanna-obstrilu-avdiivki.html
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У справі Клименка затримали 23 екс-
керівників колишнього Міндоходів - Матіос

Правоохоронці затримали 23 колишніх обласних керівників
Міністерства доходів та зборів під час одночасних 454
обшуків, що проводилися у 15 областях.

Суд відпустив Антіпова під заставу 15
мільйонів

Печерський районний суд міста Київ звільнив з-під варти
колишнього керівника Луганської податкової адміністрації
Олександра Антіпова під заставу в розмірі 15 мільйонів
гривень.

Узурпація влади Януковичем: як судді КСУ
виходять сухими з води

Слідство наразі не має достатньо доказів для оголошення
підозр суддям Конституційного Суду, які ухвалювали
рішення про скасування Конституції 2004 року.

УКРАЇНА І СВІТ

Матіос: Маємо завірений в ООН лист
Януковича, яким "розмахував" Чуркін"

У військової прокуратури є завірений в ООН лист
Януковича, який на Радбезі демонстрував Чуркін. Про це в
ефірі телеканалу "112 Україна" заявив головний військовий
прокурор Анатолій Матіос.

Нафтогаз vs Газпром: арбітраж може
здешевити газ для України вдвічі

Якщо Стокгольмський арбітраж задовольнить вимогу, за
якою ціна газу для України повинна формуватися за
принципом "хаб мінус транспорт", тоді оптові ціни на газ
знизяться практично в два рази.

МЗС запустить онлайн-сервіс
добровільної реєстрації для подорожей за
кордон

МЗС до кінця червня запустить для громадян, які
планують подорожі за кордон, он-лайн сервіс добровільної
реєстрації українських громадян "ДРУГ", щоб мати змогу ...

Фіскальна служба розробила пам'ятку
щодо безвізу для подорожуючих за

кордон

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2234087-pravoohoronci-zatrimali-23-eksvisokoposadovciv-kolisnogo-mindohodiv-matios.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2234632-sud-vidpustiv-antipova-pid-zastavu-15-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2234337-uzurpacia-vladi-anukovicem-ak-suddi-ksu-vihodat-suhimi-z-vodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2234666-matios-maemo-zavirenij-v-oon-list-anukovica-akim-rozmahuvav-curkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2234562-naftogaz-vs-gazprom-arbitraz-moze-zdeseviti-gaz-dla-ukraini-vdvici.html
https://ua.112.ua/golovni-novyni/u-viiskovoi-prokuratury-ie-zavirena-v-oon-lyst-yanukovycha-iake-na-radbezi-demonstruvav-churkin-matios-391921.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2234562-naftogaz-vs-gazprom-arbitraz-moze-zdeseviti-gaz-dla-ukraini-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2234610-mzs-zapustit-onlajnservis-dobrovilnoi-reestracii-dla-podorozej-za-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2234604-fiskalna-sluzba-rozrobila-pamatku-sodo-bezvizu-dla-podorozuucih-za-kordon.html
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кордон

У рамках дії безвізового режиму з країнами Європейського
Союзу Державною фіскальною службою України
розроблено пам’ятку для подорожуючих за кордон.

УКРАЇНА

Полторак анонсував створення
спецпідрозділу з кіберзахисту

Міністерство оборони України планує створити у Збройних
силах України спеціальний підрозділ, який займатиметься
кіберзахистом.  Про це заявив міністр оборони Степан
Полторак, повідомляє прес-центр МОУ. 

Луценко про декларації нардепів: Лише 35
присутніх у залі Ради можуть спати
спокійно

За результатами перевірки е-декларацій у 35 народних
депутатів усі документи відповідають дійсності, щодо
кількох десятків депутатів тривають перевірки.

Ескперти назвали найбільше досягнення
Порошенка за третій рік президентства

Найбільші досягнення Президент України Петро
Порошенко за час третього року свого президентства має
у зовнішній політиці. 

Уряд затвердив нову схему суддівських
окладів

Уряд врегулював питання оплати праці державних
службовців судів, органів та установ системи правосуддя і
працівників Національної школи суддів України.

У Криму українському патріоту Балуху
продовжили арешт до вересня

У Роздольненському районному "суді" під головуванням
Марії Бедрицької відбулося засідання, на якому
продовжено на три місяці термін утримання під вартою
українському активістові Володимиру Балуху.

ПРАВОПОРЯДОК

Генпрокурор готовий передати Раді
подання на Лозового і Дейдея

Генеральний прокурор Юрій Луценко готовий направити в

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2234604-fiskalna-sluzba-rozrobila-pamatku-sodo-bezvizu-dla-podorozuucih-za-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2234208-poltorak-anonsuvav-stvorenna-specpidrozdilu-z-kiberzahistu.html
http://www.mil.gov.ua/news/2017/05/24/u-zbrojnih-silah-ukraini-bude-stvoreno-speczialnij-pidrozdil-iz-kiberzahistu-ministr-oboroni-ukraini-stepan-poltorak/
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2234222-lise-u-35-nardepiv-edeklaracii-vidpovidaut-dijsnosti-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2234406-eskperti-nazvali-najbilse-dosagnenna-porosenka-za-tretij-rik-prezidentstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2234461-urad-zatverdiv-novu-shemu-suddivskih-okladiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2234355-u-krimu-ukrainskomu-patriotu-baluhu-prodovzili-arest-do-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2234202-genprokuror-gotovij-peredati-radi-podanna-na-lozovogo-i-dejdea.html
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Генеральний прокурор Юрій Луценко готовий направити в
Раду подання на народних депутатів Андрія Лозового та
Євгена Дейдея у разі належної підготовки подань з боку
САП.

ГПУ викликає на допит командира
"самооборони Криму"

Генеральна прокуратура України викликає на допит
заступника командира 810 бригади морської піхоти
Чорноморського флоту Росії підполковника Володимира
Карпушенка, підозрюваного у тяжких

Двом екс-високопосадовцям Міндоходів
вдалося втекти

Екс-високопосадовці Міністерства зборів і доходів в двох
областях були попереджені про сьогоднішні обшуки і
змогли втекти. Про це Генпрокурор Юрій Луценко сказав
під час звіту у Верховній Раді, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

Матіос заявив про затримання
"смотрящего" за бізнесом Курченка

Правоохоронці затримали "смотрящего" за всім бізнесом
олігарха-втікача Сергія Курченка, генерал-лейтенанта
Станіслава Денисюка. Про це на брифінгу розповів
військовий прокурор Анатолій Матіос ...

Регламентний комітет розгляне подання
на Бобова після його пояснень

Регламентний комітет ВР отримав подання
Генпрокуратури на дозвіл на притягнення до кримінальної
відповідальності народного депутата Геннадія Бобова,
але розглядатиме його лише після отримання пояснень ..

ГПУ проводить обшуки у екс-службовців
ПриватБанку

Слідчі ГПУ в середу проводять обшуки за місцем
проживання колишніх службових осіб ПриватБанку, а також
за адресами юридичних осіб, яким надавалися кредити за
рахунок рефінансування НБУ.

Справа Шеремета: Луценко розповів про
"промах" слідства

Генпрокурор Юрій Луценко визнав помилку слідства у

розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета, а

https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2234344-gpu-viklikae-na-dopit-komandira-samooboroni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2234176-dvom-eksvisokoposadovcam-mindohodiv-vdalosa-vtekti.html
https://www.ukrinform.ua/tag-lucenko
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2234131-matios-zaaviv-pro-zatrimanna-smotrasego-za-biznesom-kurcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2234429-reglamentnij-komitet-rozglane-podanna-na-bobova-pisla-jogo-poasnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2234546-gpu-provodit-obsuki-u-ekssluzbovciv-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2234310-sprava-seremeta-lucenko-rozpoviv-pro-promah-slidstva.html
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розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета, а
саме: не було вилучено важливе відео з камери
спостереження, яке змогли отримати ...

ЕКСКЛЮЗИВ

Українські соціальні мережі: чого ми
хочемо, що маємо і що отримаємо?
(Аналітика)

Споживач дуже вибагливий. Facebook незвичний,
українські соцмережі непопулярні, вся надія на
«Українців». 

Нідерландські дебати по Україні: привід
для оптимізму (Аналітика)

Потрібні голоси в сенаті для підтримки Угоди про
асоціацію України з ЄС, схоже, знайдуться. У вівторок
пізно ввечері у Гаазі завершились дебати Верхньої палати
парламенту Нідерландів щодо завершення ратифікації
Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Культурний погром у Москві (Аналітика)

Обшуки та арешти у справі навколо Гоголь-Центру та його
художнього керівника Кирила Серебренникова. У вівторок
президент Путін підписав указ, який щедро роздає до сотні
орденів і ...

СУСПІЛЬСТВО

Мовний "вінегрет" на телебаченні: як
скористатися його плюсами та ужитися з
мінусами

25%  російського дьогтю у діжці українського телеефіру –
це все одно діжка того самого дьогтю. А хтось думає по-
іншому. 

Ганна Старостенко, заступник голови
Київської міськдержадміністрації
(Інтерв'ю)

Черги в дитячі сади – проблема розв'язувана. Складніше
боротися з поборами з батьків

Укрзалізниця привезе відпочивальників
безпосередньо на пляж

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233741-ukrainski-socialni-merezi-cogo-mi-hocemo-so-maemo-i-so-otrimaemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2234059-niderlandski-debati-po-ukraini-privid-dla-optimizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2234193-kulturnij-pogrom-u-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2234658-movnij-vinegret-na-telebacenni-ak-skoristatisa-jogo-plusami-ta-uzitisa-z-minusami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kiiv/2234102-ganna-starostenko-zastupnik-golovi-kiivskoi-miskderzadministracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kiiv/2234102-ganna-starostenko-zastupnik-golovi-kiivskoi-miskderzadministracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2234361-ukrzaliznica-priveze-vidpocivalnikiv-bezposeredno-na-plaz.html
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ПАТ "Укрзалізниця" до сезону літніх відпусток продовжить
маршрути поїздів далекого прямування до Білгород-
Дністровського вздовж усього чорноморського узбережжя
Одеської області.

Суть реформи - повернути в суспільство
людину, яка була за гратами - Денис
Чернишов, заступник міністра юстиції
України (Інтерв'ю)

Рік тому в Україні почався процес ліквідації Державної
пенітенціарної служби. В Міністерстві юстиції вважають,
що це допоможе провести масштабну реформу ...
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