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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Польща не називатиме імен українців, яким
заборонили в’їзд
Офіційна Варшава не оприлюднюватиме список осіб, яким
заборонено в'їжджати до Польщі. Цей список є коротким і ця
заборона не суперечить правилам Шенгену.

НАЗК направляє до суду протокол на Ситника
Національне агентство з питань запобігання корупції
вирішило направити до суду протокол про адміністративне
порушення,
вчинене
директором
Національного
антикорупційного бюро Артемом

Ситником. Відповідне

рішення було ухвалено на позачерговому засіданні ...
Найбільший світовий нафтотрейдер зберігатиме
газ в Україні
Найбільший у світі нафтотрейдер Vitol у жовтні поставив через
Словаччину тестовий обсяг природного газу й оформив його в
режимі "митного складу" для тривалого зберігання в ПСГ ПАО
"Укртрансгаз"..

УКРАЇНА І СВІТ
Польська PGNіG цього року продасть Україні до
https://dinam.esclick.me/JKEUyzu5c8q

1/5

13.11.2017

Єдина країна - Дайджест 13.11.17

800 мільйонів кубів газу
Польська PGNіG у перших трьох кварталах продала в Україні
430 млн кубометрів газу, а за весь рік продаж газу компанії в
Україні сягне 700-800 млн кубометрів.

Європарламент
пропонує
Україні
партнерство+" – проект доповіді

"Східне

Європарламент
закликає
поглиблювати
європейську
інтеграцію України, Грузії та Молдови у форматі "Східне
партнерство Плюс", включаючи приєднання цих країн до
митного, енергетичного, цифрового союзів ЄС та до
Шенгенської зони.

Європейські експерти здивовані, що Україна не
забезпечує себе власним газом - депутат
Стан газовидобувної галузі в Україні, яка не забезпечує країну
газом при наявних покладах, викликає подив у європейських
експертів.Про це під час круглого столу у Києві заявила
народний депутат України, член фракції БПП, Ольга
Бєлькова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати

і

президент

Світового

банку

обговорили впровадження реформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій та керівники фракцій і
груп обговорили з президентом групи Світового банку
Джимом Йонг Кімом перспективи підтримки Світовим банком
впровадження реформ в Україні.

УКРАЇНА
Парубій підтвердив: розірвання дипвідносин з
РФ є серед поправок до проекту реінтеграції
Рішення щодо розриву дипломатичних відносин з Російською
Федерацією та запровадження візового режиму з РФ має
приймати Кабінет міністрів та Міністерство закордонних справ
України.

У Києві до річниці
Промені гідності

Євромайдану

засвітять

У центрі Києва до 4-ї річниці початку Революції Гідності
засвітять Промені гідності та відкриють виставку про
Євромайдан.Про це повідомляє прес-служба Адміністрації
Президента. “18 листопада о 18:00 на Алеї Героїв Небесної
сотні, 3, ...

ПОЛІТВ'ЯЗНІ
Роману Сущенку дозволили
дружиною і дочкою - адвокат
Журналіст

Укрінформу

Роман

побачення

Сущенко,

з

незаконно

затриманий в Росії, отримав право на побачення з дружиною
https://dinam.esclick.me/JKEUyzu5c8q

2/5

13.11.2017

Єдина країна - Дайджест 13.11.17

і дочкою 20 листопада.Про це адвокат Марк Фейгін написав у
своєму Facebook.

Сенцова помістили в штрафний ізолятор
Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега
Сенцова після етапування у колонію помістили у штрафний
ізолятор.Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на
главу міжнародної правозахисної групи "Агора" Павла
Чикова.Причина, за якою Сенцова помістили у штрафний
ізолятор, невідома.

ПРАВОПОРЯДОК
Онищенко каже, що Іспанія відмовилася видати
його Україні
Суд Іспанії відмовив Україні в арешті та екстрадиції народного
депутата-втікача Олександра Онищенка.Про це Онищенко
повідомив "Українській правді"."Суд вислухав позицію сторони

Схеми Курченка: троє фігурантів отримали по
п'ять років умовно
Київський райсуд Одеси ухвалив вирок

трьом

особам,

причетним до незаконних махінацій з нафтопродуктами у
злочинній схемі Сергія Курченка, а також застосував
спеціальну конфіскацію щодо ...

Слідство вважає смертельну ДТП з політологами
на Рівненщині умисним вбивством
Досудовим розслідуванням смертельного ДТП на Рівненщині
6 вересня, під час якого загинули 5 політологів, встановлено,
що водій вантажівки DAF умисно допустив зіткнення з Opel
Omega, в якому були політологи.

ЕКСКЛЮЗИВ
Друге життя “Народного фронту”: за українською
звичкою чи за європейськими стандартами?
(Аналітика)
Партія екс-прем'єра із наявним рейтингом у 2% може або
організувати остогидлий “політичний базар”, або - відкрити
нову сторінку в українській політиці.

Путін отримав у В’єтнамі не «Трампнаша», а
чергового «щигля»
А Китай

вибирає у друзі

сильнішого, тому куплятиме

американський, а не російський газМало сказати, що участь
Володимира Путіна у саміті країн Азіатсько-Тихоокеанського
економічного співробітництва (АТЕС) у В’єтнамі через ...

У питанні мов нацменшин ми повинні розуміти
український
державний
інтерес Петрас
Ауштревічус, член Європарламенту від Литви
https://dinam.esclick.me/JKEUyzu5c8q
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(Інтерв'ю)
Приблизно за тиждень до проведення саміту «Східного
партнерства» 24 листопада у Брюсселі Європарламент
проголосує резолюцію, яка містить амбітну політичну позицію

СУСПІЛЬСТВО
Рада може дати українцям іще один вихідний
Верховна Рада у четвер, 16 листопада, може розглянути
питання щодо встановлення вихідним днем в Україні 25
грудня, коли святкується католицьке Різдво. Про це заявив
голова ВР Андрій Парубій у понеділок, 13 листопада, під час
засідання Погоджувальної ради, ...

Чому зірки України не засяють за рік, або Не
квотами єдиними (Аналітика)
Українських виконавців в ефірі побільшало у 6-9 разів. А про
нових зірок ви щось чули? Отож… Як шоу-бізу відродитися
остаточно?Минулого тижня музична спільнота отримала дві
пов’язані між собою теми для обговорення.

У мережі з'явився
української мови

мультик

для

вивчення

Автори проекту "Мова - ДНК нації" випустили перший епізод
дитячого

мультсеріалу

"Лепетуни",

кожна

серія

якого

навчатиме дітей правильно розмовляти українською. Про це
повідомляє Gazeta.ua."Багато батьків прагнуть навчити дітей
говорити українською, але самі навіть не завжди знають, як ...

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул.
Б.Хмельницького 8/16
Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного
інформаційного агентства Укрінформ.
https://dinam.esclick.me/JKEUyzu5c8q
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Відписатися

Отписаться
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